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NCUXA 

 . ןוכנהו ה"יחא]*

P) >> t— 

/ 

 "תת

 .. ןלהל םש הכוס 'וריב דועו :פ'ד א'פ ק"מ 'ורי
 אכימ = אָּבַמ :'ל n שומשה תויתוא by אכו

ny ^bתומשל סלקנוא 'גרת ןייע  R^3^ .'א ; 
 ג ל ויט ביל oae vs ow imis. y זי מיי ג
 םיאלכ 'ורי y כ"ד ח"פ האיפ ימלשורי vo .'א

n'enט"כד  yורי ' vnםש  ^v ysשודיק ' 
 ט"פר םירדנ v ,NDD^ . . אכימ T'yD ג'סר ג'פ
 א"לד ח'פס םיאלכ ימלשורי ,אכה . . אכמ :א'מד
 דצ כ"רד אתקיספ .ןמתל קרעו הוה אכימ ג'עס
 ארגא .א'יד Y 2/3 ^v ,ןלהלו אכימ לזא + ג'פק
 «n» n 'גרת אכל . . אכל :'ל םעו ,דולל אכימ
 ,א"ל א"י רברמבל ;ביי 3 תומש ילקנוא) הנהו הנה

omnעשוהיל  onאימ לצפ .ג"סד ה"פ הציב 'ורי €«  
 אָה b^ אכלה שארב א'ה םעו one אכלו אכל
 וכרע ןייע ןאכ ןינעבו .אכלה qw ןייעו אכל

DA cx e 

 yb pbs ןכו מ'למו 23 283 282 *
 Schmerz empfinden) רעצה תשגרה ןינע

 ביתכ ןיא באוכ ותויהב א"עס ז"יר Db תבש יורי
 דמלמ «Gr 5 תישארב) םיבאוכ םתויהב אלא ןאכ
 ע"ייע בייכ ר"אלבו ןהילע טיבאוכ םהירביא לכש
 אלש p"^2 'א'רד יקרפ ליעפהבו נישו 'ג בכ

 .וביאכהל

 תויתוא ףורצב הרוא ןמ בכרוה ד'עפל) הָרואְּכ
 auf den (הנושאר) הפקשהב 'יפ שומשה

(ersten) Anblickהתתפתנש הרענ 'פד נ'סב )  

Co» mam»)תנייעמ יכ אטהיר לאומשכ הרואכל  
 הב nm התאשכ b" .ברד היתווכ התכליה הב
 ,לאומשכ איהש ךתער לע הלעמ הב ןייעתש םדוק
 .אוה ימרא ןושל הרואכו
 שוריפ הרוא ms ןושלמו ןה תוישומש 'כו יל יכ
 הריקסבו py תואר .יפל רמולכ הטבהו הפקשה
 — [אוה "אל הר וי כו ס"טב ר'ב י"כבו ,הנושאר

CN 75 *אבו אתיב אפלאהמ רשע דחאה תוא אוה  
 ;'ב רבכ ,'ב רשכ ע"ייע 'ג תרומת םימעפל

 ;ודרכ ,ימלכ ע"ייע אטכמה ותואמ אוהש 'ק תרומת
 ךרעב ןוימדה ms אוה )3 'א ,רשכ ע"ייע ^ תרומת
 ר'אלב םימעפל ול ףסונו רבע 'ל טפשמכ יווישה
 יונכ 'ד םימעפל ול apo mm יִּכ זא היהיו י
 1:55 !nne — 72 = דיִּכ זא mm ךשמהה
 pen" םוגרת מ'ה NS םוקמב — «v ע"לב
 yn בורל ל"זרדבו ,דיִּכ 'ה .ז"נ םילהת ;ו"ט ,ט"כ
 ,בקעי 3172 א"עס 'ד תוכרב מ'ד . , דָּכ קר "או
 : א"י ^D ,ינתמרכ Sy םיחספ .אברדכ :ט'צ מ"ב
 "s'y " םש ,היל תיארכ ,'צ ןירדהנס ,אתיאדכ
 דועו סם"שה ידומע 553 טעמכ םיבר דועו ודבערכ
 תוכרב מ"ד רחא שומש תוא רושקב םימעפ הברה

NODIS ^ 
 רושקב «n מ"לב ומכ אָּכ ם"לב «n — אָּכ סמ

 וז "יפו n3 ירבעב םג m יא תלמ
 ,hier, da ןמז וא םוקמ תלבגה לע הרומ הלמה

enn. (ort('ה ,ביכ תישאיב) הכ דע הכלנ  C r3 
 םירמוא ארמג ןושלבו הכ לא ומכ אכלהו .אכ רע
 תלמ יכ תמא ב"ר ירבד שאר ה"יחא|* .ןאכ
 von ליבקמ )5 ,'ז לאיגד) ר"אלב 05 וא מ"לב הפ
 ןלהל qen 2g וכסהו ל"זרדבו םוגרתב אָּכ תלמל
 , + ןכח רמא אכו ג'ער ז'ד ve תוכרב 'ורי ןייע
 ס"שרהמ 'יגב ה"כ 'וכו רמא אכו . . רמא אוה ןמת
 ר"עס ח"ד ה'פ םשו ,'וכו רמא הכו אתיא פ'רשבו
 ג"ונבו ס"שרהמ 'יג — יכה רמא אכו . . רמא ןמת

(qiא"כד ח'פ האיפ ימלשורי . s'y?ימלשוריו  
  אכו . . רמא תא אכה ד'ער ד"לד ג"פס תיעיבש
 ןמת ר'עס *^n ה'פ האיפ v" ,'וכו רמא תא
 ימורת Y^ ןייע דועו pin רמא אוה אכו . . אוה
 ימלשורי .א'עס ג"נד ב"פ 'כוס Y^ ג"ע ג"מד ה"פ
 YyD 304 YD ריזנ v" .ב"עס ט"עד ג"פ הגיגח

 .יטמתנ (i433 ןמגרותמב היכו )1
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"ACTES G1 75,70 "0: 12 0 7 / 

 178 | רּואָּכ - ןיקירילאכ * חעק

 הנשיה פ"לבו khara טירקסנאסו דנעצ 'לב) ראָּכ
 ןינעב קלחב Esel) רומח b^ 0 השדחהו

 Nin רזה ראכ ךל תיא ימ (ח'צ ןירדהנס) חישמ
 רזה ףלאל ןירוקו ,ראכ רומחל ןירוקש םוקמ שי 'יפ
 ב"א) — .םינווג ףלאמ רומח ךל שי ול רמא יכהו
 וניבר by pum ה"יחא]* ,(בותכ רויח רב

 וניבר בתכש הממ םלוא אוה הלועמ 'יפו "יגו ןתנ
 רמאמה לכו הלמה רוקמ ערי אל יכ חכומ םוקמ שי
 ףלא לש רומח 99 ג/> >= פ'לב אוה ןכ
 'קליב ה"כו ינווג רויח רב תועטב ג'ונבו ('םינווג
 'מ י"כבו ינווג רזיה רכ ל"צו רוויח םשו 'ט הירכז
 יכ .תואסריג יתש וברעתנש 3'5 גנוג רב רמח
 ןוילגב ושוריפ אבו [רכ] (רב) בותכ היה הליחתב
 ה א מ wm אסריגה 'פ  י"כבו .המינפ אבוהו רמח
 ןושלב האמ svn י"שריפ וז 'יג יפ לעש ל"נו גונוונ
 י"עבש י"שרבו 'צנוש סופדב י"שרב לבא ,יסרפ
 pana ינווג יסרפ ןושלב האמ רויח אתיא ןושארה

syלעבו  puo) p^4תוא :וימק רצ  CNריעה  

 ךשמנ ד'עפל כ'או כ'ע puma ax ל"צ ילוא
 לע אלו ןינוונ גנווג לע "יסרפ ןושלב,  רובדה
 ןושלב ןכו >< רמאנ האמ פ"לב יכ 'האמ רויח,
 התיה הז יפל י"שר 'יגו .רזה ע'ייעו száz ירגנוה
 אוה יכ b^ הז לעו (פש ס'ר) ם"ש י"כב ומכ .גנווג
 ma עבצ פילבו ,ימרא ןושלב pay ומכ פ"לב
 קרופמ שוריפ ₪2 5 nasum 4 תמאב אוה
 אקרב bb ה'ד י"שרב יכ רורב ל"נ התעמו ןינווגב

buyוא ןווכמו םוקמב ןוו גמו קרוסמ סוס  jb 
 תבושת הפי הלוע הז י"פעו ,ל"שרהמ תהגה לש
 הראכ ^37 ר"ב י"כבו -- אכלמ רובשל לאומש
 zairi-gaona דנעצ 'לב אנוגרז ל"צ ,ילואו אגונרז
 ומצע י"כב .הגוהו goldfarbig 32 .פילב ןכו

 — .[ [הנוג ל"צו] au רזה א"נ ל"הזב

 ,niedrig הזובמו הנוגמ >> פ"למ  ע'פל) רּואָּכ
p/2) םיצע לזוגה 'פב Guüsslich, verüchtlich 
YD ג"פ) ןיכרעב שי 'פבו mas ועבצ C pmo מיפ, 

 ^ Coא"ס .םידבעבש רואכה תאו םידבעבש האנה
 רועכ  ^bךועב סוג א'פכו ה"יחא]* .הנושמ

 ב"ערו י"שריפ ןייעו ןיכרעב ונינפל 'יא ןכו 'ג סובלכ
 ףד לע אלו :ד"י ףד לע וניבר תנוכו ,ק"בל ^3:

 תעדכ  ianאלל היגה ןכ לע רשא ע"בשפהב
 הכורע הנשמ ונממ םלענש שודיחו ,וניבר ירבד ןוכנ

 ( voיוועל םכחה יניעמ םלענ ןכו (ןיכועב 'ג קרפד
 ךרעב  NDךרעב וניבר איבה קרפה ותואד א"מו

 .ןיכריליכ yy ןיקירילאב +

 ץראה לע 4 י"למ ב"ר תער יפל) יִמאָכ טמא
auf die (der) Erdeםינפב ןייע לבא ) 

 אינוח 'ר DN" יתרבעש טעמכ 'ספ ר"שהש שרדמ
 סיקק האלפ ינפ לבב תבל םילשורי הרמא ךכ
 םיתק האלפ ינרפ 'יגה ןכתתש יל הארנ יחמ ימאכ
 סיתק הנקז האלפ הנוז ינרופ "55 p^ יחמ ימאכ
 איהש ומכ 'ינה חיננ םאו ינז יחמ ץראל ימאכ יבש
 העשרו הנקז הנוז רמולכ העשר b3" סיקק שוריפ
 mnn b^» npn יפל ה"יחא]* ,ינז ץראב
 mópvm 00. 40060 bm תונויה .הקתעהה

qaad. vovgזמרנה םוקמב ללירב ןייעו ב'ר 'יפכו  
 ןייע) רחא 'יפב bn" תא יתיסנ םשו ימאב ךרעב

amימאב ^3 םייקל )3  ^nג"ונבו .סיקק  "b 
 (םוקק :^2 nxp םיקק יאליפ (יגפ i^: תצקב)
 הנקז הלותב תאש ךמצעב הרובס תא יחמ ימאכ
 ךיעב ש"מ יפלו ^« אסכ ןיא ץראל יבש תא
 ps שרדו יחמ תלמל תא תלמ רבחל שי ימאב
 שרדה ןכתי ב"ר לש ןוקיתו b" יפל-לבא ,אסכ
 תעדלו &C "0 'יעשי) רפע לע יבשו ידר קוספ לש
 ידר nue [Lot c יחמ ימאב "5 ל"תמעב יוועל

 — [ב'ר יפכ b" ימאכ ךרעב לבא ,הנוז

 איהו הפסוהה ן"ונ Dy ע"ייע אָּכ ומכ 'יפ) ןכ ,ןאָּב *
 ,hier, da, dort ןמזהו תעה תלבגהל הלמ

(Partikel der Ort- und Zeitbestimmungתוכרב  

 jonbY ןאכמ .ו"צ ב'ב (ow ןאכמ 3D א"פ
 ,אבהלו ןאכמ 'א ,יל ;ח"י .'א ,ו"ט ;א"מ ab םילכ
 .ו"ד א'פ ןישודיק 'ורי ,א"לה א'פ ק"מ ימלשוריבו
 ןישודיקב ןכו ןאכמ רחאל n'y 'דהנס ,אבלו ןכימ
 ;'ג ,'ב תורוכב ;'ו ,'ב תוכמ ;'ד ,'מ ריזנ "מ ₪
 ;ו'מ e םיאלכ ,ןאכמ «Cum רתי ;'ב ," ןילוח
 ,'ה ;'ח ,'א ןיבוריע ;'ז ,'ה תיעיבש ,'ה ,'ד תומורת

peu;ןאכמ תוחפ ;'ח .'נ ,ט'כ םילכ ;'א ,'ג  
 הדנ ;'ו ,'א ב"ב ;'ד ,'ג תינעת ;ב"מ ,א'פ תיעיבש
 j3 ןמ vm ימלשוריבו .'ד .'נ ,'ז םילכ ;'ד ,'ה
 ןכימ ארפ .ב"לה .ב'פ הגינח ימלשורי ןכ לע רתי
 ןכו ..ז"לה Ye npn 'ורי .א"לה ג"פ םיאלכ 'ורי
 ה'פס תומורת 'ורי ןכל . . ןכל 'וריב ןאכל תחת
 ימלשורי ,א"פס mum 'ורי .ןאכל . . ןאכל ומכ
 ןיבוריע 'ורי :'מ ילבב ןיבוריע an ה"פ ןיבוריע
 לע ןייעו ןאכימכ .'ז ריזנ .ןכימו ןכימ : ד"כד ז"פר
 תואמגודו ביצקת "Mn o ע"מב ץנוצ הז לכ.

ms הברה 

y^"y (!יא אקרב  mn)יר ) nםש) יד אקרב יעב  (NUS 

- 
-- 



119. 33 — "N» 

 ע"לב 15! Dom ץוק D'53 "b אבוכ 3:3 — 23
(Strauchart. +פ"ר) ך"ב שירב  C3איהד דע  

 תא םוגות ארבדמ יבוכ .(" איבוכ תקיפא הגפ
 םיחוסכ mp ,(ו'מ .'ז /ח םיטפש) רבדמה יצוק
 .עשוה) םיריסב ךכרד תא ךס n ,('(ב'י יג'ל היעשי)

nnsדיחיה םוגרתב הברהו  
 עשוה יגרת) wes ץובקהו ('ט sa ילשמ (an אבוכ

 םוגרת ;ז"מ יד ;חיי v3 תישארב יב י"רת) pars ,(םש

 ילשמ יגרת) *535 ,(ב" n^p, םילהת ;יו ,גיכ ביש

(e jeךלגרב אלדנפד דע ד"מפ ר"ב ל"זרדב ה"כו  
 זמרילשמ טוקליה 'יג יפל ט'מפ ov sms םירד
 הל םילש אלו בוכ תחסוכ לגמל . . לשמ ן"קתת
 ה"כו ןיבוכ s^ ר"ב 'דמבו ,הל eov אלו הנשוש
 ב'מפ ר'מש ץובקה רועו .ג"פ זמר אריו טוקליב
 ושענ וישכע ןידרוו םינשוש ויה יניסב ויהשכ
 ,ןיבוכ בבגמ יתבר 'פ ר"כיא Ü' rais ושענ תוירס
 ןיליאל  ררסנ ץורקנ vy ד"מד ה'פ ry ימלשורי
 — .ןיבוכ ןינייפ ימח ד"עפ ד"מד ?D ,אייבוכ
 ד"כ B/p ר"מש בּוכ רבדמ (sop ןינעה me ילואו
 םיצוקה .בורמ )075 T) YN Ty ןייע דועו
 שרדמה תעדל רוש רבדמ s .םש םיחמוצה
 שוריפ םיריס ןושלמ רוש שרד ילואו םש ר'מש

 ,םיצוק

 schmerzen רעצ תשגרה ןינע 3.32383 =) 23

 ro) תבש) השא המב 'פד ג"סב O82 ע"ייע

 ארמגב ןירימעמ ps 'פב ,יכה אמיל (" אביכל
 אה אלד ("אוה ש שוח Cn2 UD ןיאפרתמ
 אמליד ("*יר מ א ימד ריפש אבוט היל (" יבייכ
 ירק ששוח ימנ אבוט היל (" יבייכד אכיה אנת
 pip mum טקנ אילעמ אנשיל שוריפ .("היל
 ומכ אביכ שיו ביכ :באכ 'גרת ב"א) — ,בואכמ
 יפולח C2 י'ג היעשי) יפוי תחת יכ 0 'גרת הוכמ
 8337 רמאמ אוהו ה"יחא]* ,(אביכ ארפיש

 b'y 3'" לש םונרת םוקמבו :ב'ס תבשב
 pw היעשיל ק'דר שוריפכו ,רואכ ע"ייע ,תבש

 O9 יה ,יב +

 טעק
 היה םא ר"ע א"נד ב"פר v 'וריב ה"נכו — wy ונ
 ג'ע א"סד א"פ ןישודיק 'ורי ,וכרע תא ןתונ רואכ

awח"יד ג'פר הטוס . pימלשורי .רואכ רברה  
 'ומביבו אצת [cm רואכ i'y א"לד se תובותכ
 Y5 הטוס 'ורי ץובקהו ,רעוכמ 'יגה א"ער ה"כ :ד"כ

nsימלשורי ,[םיאנ] (םיענ) תדלוי םירואכ ד"ע  
 | 0321 תוימוא ויה תורואכה ג"ע ט"סד ד"פס תינעת

 Yo תבשב ראותהו .תורעוכמ .א"ל תינעת ילבבבו
 'מ י"כב ג"הכ 318̂ כ אביכ ארפוש nbn ב'עס
 ^5 ןכו ארואיכ "ילו אביכ ארפוש יפולח ג"ונבו

 = '3 בכ 'ע ע"ומב "ילו ד"סר זמר היעשי טוקליב
 רועכ op תפדרנו רומאכ איה תיסרפ ןושל הלמהו

 ו

 cupa ר'לב = ei ע"לב ןכו ס"לב אָבּוּכ =) 33
(Krug, Kufe —תבש) ןינמוט המב 'פד כ"רב  n» 

 'פבו .אבוכד אמופא (' רדותסד םירפד Nim (א"ער
 C היכ .מ"ב) (* תופשאב ילכ אצמ 'מנב תואיצמ ולא
 יניכסב [אה] יענצמד עגי אל יסכו (אבוכב אה

 אשינכב ינה ןנירמאד זירכמו לטונ ('קינמהבו
 'פבו את שינכב םוטיא ימוטיאו קופנ
 יפבו 23:5 יב דיקרמד CY8 ק'ב) תבש 'מגב לבוחה
 הדוהי בר רמא C35 "3( תודונ 'מגב ןידימעמ ןיא
 אוה םויקל וסינכמ ןיאש רבד יאמראד יבוכ ינה
 ףוסב לאעמשי 'ר 'פב 173 ,("ןירתומו םימב ןכשכשמ
 son אכוכא (ל אר שיו אנדא יונ (/'ססש) 3
 יובותכ) ארדיתקב תבשוי 'ד 'מגב י"פעא 'פב .ריסא

(NOלש ילכ "פ .אבוכד אמופא היל אחנמ ייבא  
a»וב .רשא לודג ילכ ןימ ר"לב שוריפ ב'א) —  

 אכוכ .'ס ז"עב ה"נכו ה"יחא]* ,(ןייה םיקירמ
 אל .א'מק תבש ,אבוכב ארמח .'ל ovn ,אילמ
 ף"ירב ג'הבב ה'כ ,אער אב .אבוכ שניא רדציל
 פ'א י'כבו :ז"כק דצ תבש ם'ד ןייע ש'ָארבו
 pm ןייע יִבּוכ ץובקהו ,אתיל ונתואחסונבו אעראא
 ןינעבו — 'נ .ב"ח ases 'עב my» bn תומוקממ

nmnבוכ  mpש"מו 'ז ףכ ע"ייע ] — 

(t!ייכב  a9פ"א י"כבו ררותסד ר'פדבו דרוותסר איציניוו יפדבו יחכונה ךרעב. ימא יפדבו רדס ךרעב היכו דילו  

 ינשמב ?)n'3Y .ארדוס ש"ארבו ףייירבו ימ יייכבו Handtuch דיה תחפטמ פ"לב שממ im ראתסד x/5 ילואו ראדותסא
 רייב יייכבו ,דילו יבו יא Y 1233 החכ )5 .קנמה ךרעב היכו (+ ,יבוכב ג"ונב )? .הפשאב גייונבו קנמה ךרעב «n ישוריד

 paw רבד רמא הדוהי ברל הולייש ותא . . אתידבמופמ יבוכ ינה ג"ונב (5 ann עוטקו "אשינכב in" 'אד, ל"הזב קר

 איציניוו יפדבו .י"כ 553 הייכ (1 :יכ ףד אקילייגנא י"כ .ץבוקב ז"על חיר ייפב כ"ג cw ' א מר א ד יבוכ vn ייגו יוכו

 טוקליבו .,ויללעמב םג הייד w'spnn זמר ילשמ טוקליב «ne ץובקה אוהו (* .ייל ןאכב עיפרשב לכא יב ןד ךרעב היכו
mu»ייפה ב'נו הבוכ :דיחיה יד זמר תישארב טוקליב לבא יבוכ אתיא דער זמר שיר  jUyייכבו איציניוו יפדבו  Jy 

 י"כב (1% ,ש"ע ךספ ךרעב יגרתה אבוהו ייל ר"פרשבו cni ר"פרו "כב ה"כ (% .'יל ע"פרשב לבא הגפ איהד דע אתיא

 ג"ונב ('? pa השמ ידי לעב ןוכנל manm רבכ לבא םיבזכ ס"טב ונינפל ('1 .ךש ארקמבו qp םלוכבו ,איציניוו ר"פדו

 ששוחד אמ ע ט ייגה ו"ו vim יציניוו ידבו v3 היכ ('3 .שיע 'ו סכ ךרעב ה"כו אסיכל ^ יצנוש יפד י"שרבו הפיכל

nתסריגכו שבושמו עוטק ע"פרשבו ,איציניוו 'פדבו ייכב ה"כ )!5  ,ביאכד ג"ונב \* .ייל יחסונב )15 ,ביאכ גייונב )1!  

 m ירק ימנ ששוח ג'ונב לבא D'w v3 רדסה ייא וניבר

29 * 
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 פ"למ ילואו ?wy םשה ונממו 222 םע ףדרנ 227
 אביכ שוריפ דועו .הילצל תודמועה תוכיתח +
 תבש לש אכיכ םג ד'עפל ןינעה n אסרומ
 םג ג'הכ יכ חיכוה ב"ירגהו ךורעה 'יג יפל ,ז'ס
 יפל י"שרב an py" ד"עפלו ןושארה 'יפל י"שרב
 יכ היארהו 'ז סכ 'ע ךורעה ^23 אסיכל ןושארה 'יפ
 ןאלופנא זעול וניבר יכ הושב ןינעה םיזעול םהינש
 Hitzblatter, ampoule צ"ל sem שלופנוא י"שרבו
 'ז סכ TW ןייע דועו bolla ט"יאלבו 6

 אוהו א"רוטויק אביכ י"שריפ ב"עס Yo תבשבו
 א"פ ןישודיק לע זמרו Entzündung, cautére צ"ל
 החיל ןיאיצומה ץ"נלו י'שריפו יביכו אנחיש א"עס

»'y powצ"לב ץ"ולו ל"צ ילואו  Eiter, virus 
 המואמ p^ אל ב"עס ט"ל ןישודיקבו .הסואמ החיל
 ןינחיש האסאל .ז"ס תבש ץוכקהו אבכו אנחיש לע

pmלעבו — ןיביאכ אניחש ג"ונכו ,'מ י"כב ג'הכ  
»'bתלהקל  eטשופ סווגל העט םילבה לבה  

 יברד תנשמ לעב וילע גישה רבכו ןיביכב וירי
 — sa] ע"יע תורוניצ b" ןיביבב ל'צש רזעילא

 ע"ייע ף'כב ךורעה ^« אָתיִבּוּכ ,אָיְבּוּכ .אָבּוּכ *
 .אתיכוכ .איככ ,אכוכ

 (NU יכוכד ארקא ךרעב ש"מ ןייע יִבּוּכ ,יִבּוּכ *
 ,('נ ,ב"ח) יכוכ יב ךרעו [falfa לב ךועו (סייר

 רקיהל םינתונש הלודגו ררה ט"למ עודי) 1323
 Herrlichkeit, Ti33 םשהו ehren; תולעמב

Ghre, Ansehenךילע ביבח .ךדימלת דובכ [יהי]  
 רמוא יסוי יר 'פב נ"רד masa שרופמ C 45 שכ
 עשוהיל רמאש וניבר השממ ךדימלת דובכ )2 פיס)
 רמא אלו (Cb r^ mice םישנא 33 ל רחב ודימלת
 ןוהאמ ךבר ארומכ ךריבח דובכ ,ותומכ ואשע י ל
 י"פעא ינודא ^3 (א" ^ 3373( השמל רמאש
 םימש ארומכ ךבר ארומ ,ובר ואשע היה וריבחש
 &^ םש) םאלכ השמ ינודא השמל רמאש עשוהימ
 תשרפב אתליכמבו C הניכשה דננכ pp (חיכ
 ,(1 (השמ רמאיו יפ wb קלמער 'תכסמ חלשב) קלמע אביו

 א'עס ro םי) (6אעיצמ אבבד ק"פד ג"סבו

(Gmידכ םושמ . . ויבא דובכ םושמ  ^p "m 

 "nae ארמגה ןושל איבה mo שרש םישרשבו

 היוכ $À 5 עילמ אוהו האו כ ארפוש יפולח

Brandmalהיוכ 'גרתו  (תומש N72ה"כ ) גרתו האוכ' 

 ע"ייע דועו .רונד האוכ "C2 a ארקיו) שא תוכמ

 וניבר חסונ יפ לע תבשב ונלש 'ינ יפל לבא 'א וכ

 ז"חא אבה ע"ייע בבכ לעפמ הלמה רזגל שי אביכ

vw"אביכ קיתעהל  MHitzblatter "yוניבר לבא  

 ושרש יכ היה רובסש הארנ הז ךועב וללכ רשאמ

 UU "23 אסיכ סרוג 'ז סכ ךרעב pow באכ

 = שא תוכמ 200% bs" ד'עפל 'צנוש סופד

 לעפמ אביכ DU .אוה דחאו ,Brandblase אלט

 ונינעש !nb — .ומוקמ םשו ז"חא N30 ךרעב 225

 ביאכד :"מ ק"בב הלמה y" אתיא באכו רעצ

 םש ,ידימ היל ביאכ הוה :ה"פ םשו ,אביאכ היל

inbןישיג /3 ךנח ע"ייע ןיבייכ  mbבייכד ב"עפ  

 הכיא 'פ ר'כיאבו ,היל ןיבייכד :'כ 'ליעמ ,היל
 ארתא תיא . . בייכ TN C ,'כ) ביעי שרד ביעי

 תוכרב מ"למ 385 םשהו — אבייע אביכל ןיחווצד

 ר"אלבו ,בל 382 ד"י nb היעשי םוגרת ב"ער 05

 ר"כיא אָביִּכ דועו ליעל jy ivo ק"ב אביאכ
 ןטגרותמ ןייע אביכ בואכמו בצע םונרתו ,ל"נה
 ,ג"נ היעשיל ," yb םילהתל 'גרת ?py ץובקהו

 -- n 'ג

 anrüsten, ansengen 3237 Dy ףדרנ 333 = בכ

 תחת m? cUm הפירשו הכירח ןינע שוריפ
(das Gerüsteto N222ג"רב  b53 pubןיברעמ  

 ארכידד אמטאד ארשיב יתיל (ב"עס טיכ ןיבוריע)

 בבכנ אתבוער ('יניינוס יתילו . . (' אנימיד
now evo (Cynג"רב .לכאיו וילעש רשבה  

 (* יניכ רשבכ +.'ע ןירדהגפ) הרומו ררוס ןב 'פד

 ילכאדכ וכרצ לכ הלצנ וניאש רשב 'יפ .יבנג ילכאד
 wo" ה"יחא|> .יאסורד ןב לכאמכ יבננ
 םיחבזמ היאר דוע איבהו היווכ אביכ 'דהנסב 'יפ
 ותושעל מ'ע p" םשו אלד אכבכ יקופאל :ו"מ
 לע pw rmm ש"ע ,'וכו םילחנב תויולצ תוכיתח
 p" אביכ רשב 53 .לוכינו ביבכנו ל"נה ןיבוריע
 ח"פר pb 'וריב יכ היארהו שאב qma רשב

SUIבהב והמ שרופמ  y^"yשרשו (רמיטוט  

i783 )'י"כבו ינתיגוס ימ ם"ש י"כבו ינתיגיס : ןאכב דייל י"כב לבא ינייגס 'עבו ונינפל היכו (* .ארכידד אנימי אמטאד  

 יחכונה 'עב לבא ב"ה ר"ל ויו י"כב ןוכנל ה"כו 303253 ל"צו ביבסינ ישמאו ר'יפדבו ביבכינ 'ציניוו יפדב ינייגס 'עב ) .ינגס פ"א

vaaןירדהנס ייישרב ל"צכו היבבכינו 37933( סיטב םלוכבו הבכנ ביה י"כבו ,בכבכנ דילו ויו  syןייעו אביכ רשב ה"ד  

 ל"נה ר"פד cas ביבסינו ליצו ביכשינו יט י"כבו בבכינו ךורעה ייגכ פא י"כב לבא ,יקופָאל היד :וזמ םיהבז יישר

 ךריבח דובככ 'יגה ע"פדבו וניתואתסונב היכו בייהו oa י"כב הייכ )5 .אויכ סיש י"כבו אביכ ג'יונב (+ .ביבכינו ןמ שבעשנש

 היכ יכ בותכ ץ"בשר ייפבו הנוי ירו vem לאומש D" םשב וז ייג האבוה ץייבשרל תובא ןגמ b3" םשו ט"יוח ןייעו

 םגו )^ .שיע רתוי תצק תוכיראב נ'ררבאב )5 .ךלשכ ייגה יימ ביפ תובא J"y "py טייותבו bn" שייעו ונלש תוינשמב

 Dp אבבר סיטב ע"פרבו ר'ב ביה דייל ויו י"כב ןובנל ה"כ (5 .רחא ןונגיסב תצק םש
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 .דצ תכשב 132« *POT INT .תועבטו

 .תוירבה רובכ :ב"ל ןישודיק :ט"ע p'3 :'ג הלינמ
 39 זי nb . ,םימש \ דובכ x3  תוכרב
 .םוקמה דובכ ב'עס 'ל ןישודיק n5 soy) ,ה"בקה
 ,'ב תר yy ונוק דובכ נ'שו א'עס 'מ ןישוריק

 דובכ :5'5 ב"ב .'ע אמוי .הרות דובכ YD: תוכרב
 ב'עס ry תובותכ .םיבר רובכ :א'כ ק"מ .רובצ
 ,ףיצע דובכ .....ךיבא דובכ . . fnsn דובכ
 N'yD ט'נ מ"ב .שרוד ומצע דובכל .א"ל ןישודיק
 nbus .'וכו ותשא 252 ריהז םדא אהי םלועל
 אלו יתישע ידובכל sow ךינפל עודיו יולג 23
 תוכרב ,'וכו יתישע ךדובכל אלא אבא תיב דובכל

yw io^םשה לולח שיש םוקמ לכ  psןיקלוח  
 ןישוריק ,ודובכ יפל וניאו ןקז היה םש .ברל דובכ
 לע לחמש ברה ב'ער ב"ל םש .רובכ ךרד :ה"מ
 17122 ןיא ודובכ לע לחמש אישנ לוחמ ודובכ ודובכ
 םאש .ב'נ ןירדהנס ,נ"שו ,ז"י mains ןייעו לוחמ
 רובכ וגהנ אלש :ב"ס תומבי רובכ וב ןיגהונ ויה
 ;דובכ ןהב wm אל הליחתב .ג"י mw ,הזל הז
 יב Xm) MON Yy ו"טד א"פ האיפ ימלשוריבו
 אוהו ליאוה ,'וכו ויתובא דובכב גהונ + . דובכב
 3'4 פ"ס יתבר אתקיספב ה"כו הדובכ אוה הנוצר

pmב'ס . uo)דובכ :'ל תורוכב .אובל דובכה  
 ג"עס ד"כד ט"פס הטוס v appa^ חנומ אהי ןקז
 .דובכה js חרבש הז רחא דובכה רחא ץרש הז אובי
 חרוב רובכה רובכה רחא ףדורה לכ םעה יפב לגרומו
 : ג'י ןיבוריעב ןייע "גה רקיע לבא ס"שב "ילו ,ונממ
 דוביכ טשפומה cwm ,'וכו הלודגה לע רזחמה לכ
 א'פ האיפ 'שורי !DN בא דוביכ Wb א"פ האיפ
 שיר ארפס ,'וכו םאו בא דוביכ אוה ןכיה דע ג"ע ו"טד
 םשו םוקמה דוביכל םאו בא דוביכ שיקה םישודק
 דוביכ והז יא א"עס א'סר א"פ ןישודיק ימלשוריבו

wbהקשמו  ^m bא'ל ןישוריק ילבבבו ש"ע  

 אפק 722

 שרופמו C'5D, םירדנ תכסמב אתפסותב אוה
 b^ mn  תובותכ ימלשורי) י"םעא 'פב ימלשוריב

 .. qo רוכמ ovn אבאמ שריאש המ א'עו
 הלעתש המ ,ספונ mme ינפמ vas יכירכתל ('הולב
 וייח םושמ ןימייק וירבד ךל רוכמ םויה יתדוצמ
 עשוה) vow ןולקב םדובכ C» לכאי המ ול ןיאש

iב הימרי) ליעוי אלב ודובכ רימה ימעו 01 ', (n 
 םילתת) בשע לכוא רוש תינבתב םדובכ תא ורימיו

Corpונדמליב שרופמו ןה ח"י םירפוס ןוקית  
 תת יתוליחה האר קופפבו .ךנואנ בורבו C קוספב
 יב .ירכ) wy תבבב ('עגונכ םכב עגונה .ךינפל

G^םינושארה םירפסב  Cיניע תבבב בותכ אוה  *). 
i'D3אמויב ק"פד  (ביתכד יאמ 6:*'כ Cn /w Un) 

 רסוחמד אנש יאמ הדככאו ןנירקו דבכאו וב הצראו
 שדקממ ינש שרקמ רסוחמש םירבד 'ה ולא 'ה
 הגיכש ; דחא בורכו תרפכ ןורא jn ולאו  ןושאר
 םירוא ;ישילש האוכנ איהש שדקה חור ;ינש
 ג"רב Cowon םימשה ןמ שא ;יעיבר םימותו
 .ודובכב C ליחתאד םתה ינאש Go ןיבוריע) רדהד

"bרב ול רמא התוארל ןיכסה רזעלא 'ר חקלשכ  
 רב אחא בר אוהש אבסל רמ שוחיל אל אפילחת
 .("ודובכב ששח אלד הארנ וריכזהו ליאוהו בקעי
 לאילמג ןבר תמשמ (א'עס 575( הטוסד ןורחא 'פב
 םדא ינב ולטב b^  ,הרותה דובכ לטב ןקזה
 תא ארוקה 'פד ג'רב א"פ mn ילעב ןירבכמש
 דעו השמ תומימ ר"ת (.א'כ הליגמ) דמוע הליגמה

qmדמועמ הרות ןידמול ויה ("ןקזה לאילמג  
 vm םלועל ילוח דרי [ןקזה] לאילמג ןבר תמשמ
 ןבר תמשמ (פש הטוס) ןנתד ונייהו aevo ןידמול
 לכ קרפב .הרותה דובכ לטב ןקזה לאילמג
 pos ןידבוכמה לע (הנשמב :ב'מ) sys םימלצה
 Vy .אתפסוח) הנוציחב CY םש) ארמגב שרופמ

omןיריש לעש ןידבוכמה ןה ולא )7  pen 

 תעצה איה וזו \?  .(אנליוו םישב מייבב) ח"ר שוריפב אתיא וניבר ייגכו הוולכ ןישאטארק יפדבו ,רימאטיז יפדב היכו )!
 ^ nb והבא 'ר ןימייק [roi ךל רוכמ םויה יתדוצמב הלעאש המ ךל רוכמ םויה אבאמ שריאש המ ימלשוריה

pn»יר םשב והבא 'ר ןכוסמ וא ויבא הלוח אהיש אוהו ויבא יכירכתל הולב  wm pn»וינפב השורפ הדוצמ אהתש . 
mo 5ארקמב (1 .םימעפ יתשב אקסיפב ע"פדבו ב"ה ייכב  (xהלאבו (5 [ןושארה םדאד ארפיסב ריב י"כב )9  

 אמוחנתב לבא) cw חלשב אמוחנתבו ךנואג בורבו 'פ ו"פ חלשב אתליכמב םירפוס ןוקת ןילט חיי ואבוה תומוקמה
 בויאו ט"צ זמר איש טוקליו ב"לתתו Yn זמר םילהת םשו זיימר זמר novi טוקליבו sv ךתלעהב ירפסבו ('יל םירבד

 ביש טוקליו "i זמר אריו טוקליו אייפ ר"קיו .אימפ רימש nnb רייבב םירפוס ןוקת ^n לש זמר ןייעו בקתת זמר
 2^  ,יב הירכזל יש תחנמ £r (ביייר ביח) py תב ךרעב ש"מ ןייעו דיסח Dy 'פ ^n רומזמ ט"וש ידמו א"סק זמר
 שדקמ pa ויהש ג"ונב (* .האלהו 809  רעגייגל טפירשרוא ןייע ?coy ךורעה תא םג ריכזהו בטיה ש"ע ךיראה םשו
 דיילו 'ב ייכב אתיל תועטבש «mw ns רסוחמד ש"מ תסריגל ne הלוע וניבר 'יג יפל לבא ינש שדקמל ןושאר

 ייג יפלו שיע רחא ררסב אתיא יחסונב (* sn mm vo דצ אמויל סיד לעב תעדכ םינפב אבוהש שוריפ ונניאו סיישב
 .וליחתאר = גייונב )9 213 qn תושא שש ריית ליחתמו שאב nnb רמולכ ליהתה םייסש המב יכ דואמ nm] וניבר
 .ךורעה תסריג לע ריעה אלו :ז"נ דצ הליגמל סייר ןייע ןיסחויבו י"עבו buy v33 םג ןוכנל 1 vb'( m ןכו )0?

(t?ש"מו :מ"ר א"ח קתפא עיייעו . 
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 תא 7325 .ו"ד ג"פ תבש ימלשורי ,המאל ןדבכמ |

 תא ןידבכמ %'ה) ו"פר תוכרב אתפסות ,עקרקה
 .תוטימה pa ןידבכמ ב'פ הציב םשו ,תיבה
 דבכתהל ןייושע םילשורי יקוש .'ז םיחספ לעפתה
 אוהש יובמ ד"ע ח"מד א"פר הדנ 'שורי ,םוי לכב
 םשו דבכתמ ותקזח yo Yi'& הדנ ילבב ,דבכתמ
 .'ג ףדו םש הדנ םשהו .אדבכתמ אל אמוג ב"ער
 דוביכ א"יפ תוחמש תכסמ ,(דובכ) דוביכה תעש

manק"העו  mwןירעק דבכ קיתעה ב'נש  

 — [ע"ייע דבכמ םשה דועו kehren. = ש"אלב

 ןכ ארקנ TW Leber 8  ע'לב ןכו מ"למ) 133
 ארוקה 'פד ג"סב (ןטב מ"ד mun ללח ע"לב

 'ד p33"5 (:היכ הליגמ) דמוע הלינמה תא
 יכ (Cb jm )393535 'מגב תותימ

 6 ודובכ לע וליגי וילע וירמכו ומע וילע לבא
 אלא ודובכ ארקת לא ('ה ^ עשוה) ונממ הלנ יכ
 (" וירמ 5 1 voy וילע לבא, שורייפ ודיבכ
 .הקלש .רמולכ )" ודיבכ לע 6" םיליגמ .ויהש
 qa ולוכ לטינו ולש דבכה הלגו הלחו ודיבכב
 א"פ ."ודיבכ לטינ ליעוהל לוכי וניאש ןויכ תונצל
 אשמ טלמ [ולכי אל] 'יפ ,ולפנ ול םידבכ ויתובגע
 .(" ותאוצ לובסל «Uy וניאש )03 וימ היעשי)
 5( וריבח תא הולמה 'מגב הדש לבקמרד פ'סב

Cr?ןיכרע המ אתאד אוה (" ודיבכב ןודינל אוהה  
 ןיכרע המ b^ ,ודיבכב ןודינ שדקה ףא ודיבכב ןודינ
 רמואהב ןנתדכ ולוכ ךרע ןתונ ילע ידבכ ךרע רמואה
 ךרעו ישאר ךרע C2 mU ןיכרעב ה"פ ילקשמ
 המשנהש רבד ללכה הז ולוכ ךרע ןתונ ילע ידבכ
 ימד רמואה שדקהב ךכ ולוכ ךרע ןתונ וב הייולת
 (םש ןיכרע) ןנתדכ ולוכ ימד ןתונ שדקה ילע 25
 ובד ללכה הז ולוכ ימד ןתונ ילע ייצח ימד
 ךרק | תה כ רב . היל ת: הפ שנה ש
 : א"ס תוכרכב ה"נכו ה"יחא]* ב

 בפק

 ףלא השע אוה וליפא DU יתכר אתקיספ .ב'עס
 אל דוביכ oun "ew [ןכ] (C ךל םימעפ יפלא
 תבש ,ח'מ י"פ תיעיבש .ז"מ תוכרב לעפהו .עיגה
 : א"כ תינעת .ובשי ע"ייע) b ןיבוריע :נ"יק
 ב"ער 'ס תוכרב ל ע פ תה .ו"מ .א"מ ד"פ תובא
 .'מ םירדנ ,'וכו ןילע יתרשמ םידבוכמ ודבכתה

 אל ימימ א'ער ח"כ הליגמ ,וב pmo לכה
 דבכתמה לכ א"פו v'3 ,יובח ןולקב יתדבכתנ
 לש ודובכב ב'הועל קלח ול ןיא וריבח ןולקב
 הגיגח ימלשוריב תצק יונשב ה"כו כ"וכאע םוקמ

 -- [ג"ע ז"ער ב"פ

 'עמ ילוא auskehren, fegen תיבה הקנמ ^5( 733

  ompnע"לב 15 םעונו דובכ ןינע **)
  Besenר"למ ילוא וא םענ לעפמ  scopoרזגנש

 ותייקנב תיבה עקרקב ץירח השע 5%6 6 י"למ
  c mWולא 'פב תוכובב (הלמה שארמ טמשנ

 םירבד ( n5אימ  Cueתא ןידבכמ םירמוא ש"יב
 ליבשב אלא אנתה רמוא היה ןיאטאטמ 'יפו ,תיבה

 אוה תונערופ ןושלש  C'פב .ןידבכמ רמא ךכיפל
 ש"י « C35 nwקופב .('תוטמה ןיב ןידבכמ

ns תמ לש מ דציכ ארמנב רידל ןאצ סנוכה 
 קי (הקיזהש ? € mnלש ומוכ (*דבכמה

 ונדוע וירפ רישהו םרכה טאיט שוריפ ,רדמס וריבח
 לארשי ץראב .רדמס  n'aתואוקמב « Cהשאה

 תא השמשש  nmaתא הדביכ אלו הלכטו הדריו
 תיבה  mpi pe, ^pותוא החניק אלש רמולכ

 מקום"  ןושל םימכח ורביד ןכ ומכו  cpiהחידמ
 שירב ,(.ד"" הדג) הינפ  nsןמיס אתהיתפ) הכיא

(ra m we») ד י ב כ ה ןורחאהו (והבא יר היד יה 
 םממה ג"ונב ה"יחא]* ,אטאטמב (*' םממה

m» ל"זכח ןושלמ מ"ל שרד כ"'או דרי בכ מב כ 
 אניבלא ךועב שיימ  wenא"עס ו"נ הדנב ה"ינכו ,(: היפ

 דימת ,דיבכ  a5היה .ט"עד ט"פ הגינח ימלשורי

 ש"ארב ה"כו תוטמה תא ימ ייכבו תוטמה תיב ג"ונבו ב"פ הציב אתפסותבו ישוריב ג"הכו (? .גזכ דיי היעשי ןייע ('

 .דיל דצ am ה"טדס שוריפמ קתעוה )5 .ריכבמה (svum *( i703 דייל v33 paio wm ןכ )3 .א"בשרה 'יהבו ו"ופד
 ריבו דייל וו v33 ה"כ )* .םמיתה היגהל העט ר"כיאב ל"דרהו םחימה ע"פדשב לבא ר"פדבו ו"ו י"כב ןוכנל ה"כ (5

 .ב'ה י"כבו ר'"פדב ה"כ )00 .ישמאו ר'פדב ה*כ (* .ודובכלו ע"פדבו ביה י"כב ןוכנל אוה ןכ (*  .איציניוו 'פדבו ר"פדבו
 לע אסריגה ר"פדב )! .םילוגמ םייטב wu ('1 .שייע (אנליוו ס"שב) אמויב ח" ר שור יפמ קתעוה שוריפה לכו |

ma»היעשיב קוספה ןכ היה וניבר ינפל םגש הארנ ('* .תמדוקה הרושל ךייש הז לכא ודיבכ אלא ודובכ ארקת לא , 
 היה ןיררהנפב לבא :ו"פ רצ הליגמל ם'ד ןייע םיש ייכב ייל ןכו וינפל היה אלש הארנ הליגמ יישר שוריפ qna לבא
 שוריפב ןייע דבוכ ןושלמ ודיבכ cw s כ"או ןהבש יעירו ויתובגע אשמ ודיבכ D^ תומוקמ ינשבו ,יישר םג סרוג
 b/3) v3 טוקליב היכו ודבוכ אלא "ורוככ ת"א can ןיררהנס פיש י"כב תמאבו e היעשיל my הליגמל י"שר
 ושריפ כטיה ןכלו mun ללה ע"לב דבכ שוריפ תינש הארוהבו .ודובכ אלא ודובכ ת"א 'פ י"כבו (:טיפ רצ ןיררהנסל
 שוריפו = האוצו לבז 'יפ 0006 י"למ שיירב ו ר בו כ אלא ודובכ ת"א סרוג onem יתארי ילולו .יעירה ןהבש ויתובגע

n53רייפדב ה"כ (5+ .זייכקת זמר עשוה טוקליו ויכש זמר היעשי טוקלוב יילו םייש ייכב ייל שיירב ייג לבא ,יולג ןושלמ  
 ייג לבא םש י"כ הימגר שוריפמ חכומ ןכו .חיי .sn ic ןיכרעב «m ודובכב ג"ונבו איציניוו יפרב םג תחא סעפו
 קתעוה הזה bn" יכ עדו ,יוכו y" רצקתנ ע"פדבו ב"ה י"כב Ui ('* .האבה הרעה ןייע ודיבכב אוה מייטשב אבוה ח'ר
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 ןינע תּודְבְּכ 739 5/53 שוריפ 9315 — 7253 2
 -Beschwerde, Beschwer הלועפה יושק

diehkeitדבוכ ךותמ אלא ללפתהל ןידמוע ןיא  
 ושאר ףוכיש שאר תפיפכ ?b C55 mo" שאר
 'פד ג"רב C yx ול שיש םדאכ ותליפת ןיוכיו
 C אל ם"מ שדקל (א'כ (mur שדקב רמוח
 תיעקרקב דבוכב בשי שוריפ ,('ו דו ב כ ש ינפמ
 ריזנד ק"פבו ,(' ול הלוע הליבט ןיאו ןוציחה ילכה
 הריזנ wm Güys" יה ריזנ) ןושמשכ ינירה ארמגב
 אל «pu ינשו הל vbi" דבוכ םושמ ("הו ש
 אכה ןניפליד הוש הריזג יאה 'יפ .דבוכ (" אכיא

DU»ירקיו ןייע) המוח ירע יתבד םיטימ םולשבאד  
(Yo 2םולשבאד םושמ ,שדוח 2^ אנימאו  

 ךכליה .וחלגו voy 122 *5 0"כ "^ ביש) ביתכ
 אכיל םימי ינשבד םימי ינש רמימל ןניצמ אל
 'מויב ה"נכו -- י"שריפב ה"כו ה"יחא]* ,דבוכ

 יאנת דבוכ :םשו ,דבוכ ןהב אהיש ^75 ב'עס א"מ
 ד"ע ז"עד ב'פ הגינח ימלשורי .י"שריפ ןייע אוה
 p" ודבוכ תא שובכל ךירצ םדאש תרמוא תאז
 (:זיט nian .ילבג (qy וחכ לכב הכימסה הכירצ
 שי  ךורעה "ג יפל ודובכש ינפמ הז יפל ילואו
 םינואגה 'שת 'יפ יפלו bn 'וריה "יגכ ודבוכ ןקתל
 תארוה דועו ,ריוא 'יפ A ע"למ ר"עפל אוה ל"נה
 שוריפ הפי הלוע הזבו םינפו ךות תיברעה הלמה
 שאר ףוריצב דבוכ לאשוהו -- ,םש הגיגחל י"שר
 מ"ד ןוצר ילב שוריפ דועו שאר תודככו תפיפכל
 ימלשורי ,שאר דבוכבו 0103 הפשב :א'כ ק"מב
 לאוש א"פר ז'ע אתפסות UUy ט"לד א'פ ז"ע
 שוריפו ליעפהב קר לעפהו .שאר דבוכב ומולשב
 Anim ט"פ ר"מש העונתה תורבכ jy מ"לב ומכ
 ^G ,י'ז תומש) הערפ 35 דבכ ב"י bD^ אראו
 ךילע רבכתמ ינא ןושלב וב תדבכהש 'לב עשו
 ^ ריזנ דמוע לעפבו .ידבכהב (n^ a^ ae) רמאנש
 «D .רעש דבוכ ול שיש b^ ורעש דיבכה א"עס

 גפק 423 — 5 725

 ירוס 'שלב דבכ תארוה לע ןויכש ל"נו סעוכ דבכ
 לטינ .ב"מ ןילוח .סעוכ שוריפ "3308 לעפתאב
 napi ןושלב ןכו דבכה הלטינ .ד"נ םשו דבכה
 ,'וכו תרסאנ הניאו תרסוא דבכה א"ימ b" תומורת
 .א"יק ,ארוסיאד אדבכב םשו ב"עס "5 ןילוחב ה"כו
 דבכ ינידבו ןינעה לכ ש"ע 'וכו ארשב יוליע אדבכ
 האר :רפעה בשיו 'פ ר"להק .א"מ D^ ד"וי ע"שב
 סיכנד איברע ןידהכ יול ר"א (איכ .א"כ לאקזחי) דבכב
 א"פש זמר לאקזחי טוקליבו הידבכב ימחו ארמיא

wmאדבכב ] — 

Weberbaum גרוא bw jp ^b 3313 — 725 i 
 ךירצ ם'במרה תעדלו ךורעה שוריפ ןייע

 Ü א " כ b3 (Walze im. Weberstuhl' קיתעהל
 ,ןותחתה 37323 ןוילעה 2353 עגונה «GU םילכב
 הנוילעה דבכה ןמו )072( םיעגנב א"יפ םידגבה לכבו
 רשוק ארמגב ןירשק ולא 'פבו .הנותחתה דבכל
 הדוהי 'רמ ןנחוי . 'ר הינימ אעב (.ג'יק (onum ילד
 רבוכו ןוילעה רבוכ ןוגכ C יאויק ילכ 6? יאויל רב
 שי םינק ינש, b^ ,תבשב ןלטלטל והמ ןותחתה
 ןידמועה ןיגרואב הז הטמל דחאו הלעמל דחא גרואל
 C [הריפתב] (הריפחב) ןיבשוישכ ןיגרואה לבא
 חול לע ןידירומו C nns חול לע ןהילגְ ןיחינמ
 יתשה לע דיבכיש ליבשב ןבא יולתו ןילעמו תחא

nneקתעוה ה"יחא|*  ym "eBםילכל  
 םש םילכב ם'במרה תעד לבא 45 דצ ל"נה
 ןהל לעממ רחא תורוק יתש ןהל ודימעי םינרואה
 לכו ץראל הבורק תינשהו ,יתשה ך ו ר כ הילעו
 "ny ןכו .,'וכו הילע ךורכ דגבה jb וגראיש המ
 גישה רבכ לבא ב"ערו ש"רה b^ א"עבו ש"ארה

voyלעב  winתבשב זעול י"שרו .םש םילכל  
 Weberbiüume, ensubles ש"לבושנא : דבוכ n1 םש
 ל"מ ןייע יתשה תא םהב ךסימ ידוגהש םיצע

 -- [תבשב ל"מרל

 וגינפלכ דבוכ ^3 טימשב אבוה דועו וניבר תסריגכ nen בטיה ש"ע איעביא היד .דייק מ"לב מיטשב אבוה חי"ר שוריפמ
 ya (5  .אמק תועטב עיפרבו ,רייבו ביה דייל ,יבו יא Ya י"כב ןוכנל הייכ f) .ודובכ יפל דחא לכ ודובכב ןודינ שוריפו
 ךרעבו ונינפל ןכו )3 .יול ןב nmm ירל לאש «pn יר איעס vu זייפ תבש ימלשוריב לבא הדוהי ברמ ינימ wa קר

"mpילכ אסריגה  v53 "mpםג רייב  DU6 .דחא גייהר שוריפב )5 .גייהר שוריפב אוה ןכו (1  .ש"ע ןאכ ומכ ( v^ 

 ללפתמה אבא רמא :ה"ק תומביב ונינשד המ םע הפי הלועו ךוועה שוריפ לש ןבומ ןכו הענכה שאר דבוכ שוריפ
 ןיא .אתוא Níb. תוכרבב ume yxp רעצ ול שיש םדאכ (cvm ש"מ לבא הלעמל ובלו הטמל ויניע ןתיש ךירצ

 ךותב אל םירבדה הלא םסרוג gen אל וניברש ליי לבא יוכו תולצע ךותמ אלו תו ב צ ע ךותמ אל ללפתהל ןידמוע
 תומוקמה ראשכו גיפ תוכרב אתפסותב אתילו ימ י"כב ייל ןכו ד'יע ח"ד הייפ תוכרב ומלשוריב ייל ןכו יוכו תובצע
 םינומדק םינואג ישתבו DU ייכב ןוכנל nés שדקל תפריגו ו"ו י"כב קר ה"כ ^ cb cU תוכרב 073 םימושרה
 םושמ םינואג תבושתב היכו «ges ורקנל ךירצו ר"פדבו ו"ו י"כב ה"כ )? rupi גיונבו cy ןמיס ^ ןילרעב יפד
 ביפמ הטמל ש"מ !j"y my  ,סיש ייכבו וגתואהסונב ה"כו ודיבכש ינפמ .אסריגה גישתב (uy 05 לש  ודוביכ
 ילכ לש וריואש וריבכש ייפ םינואגה ישתבו (% .יְכְּכַש ודקנל ךירצו ורבכש ינפמ ייגה יירחא ע"פדבו .הגיגח ימלשוריד

 .אכיל 37033 )!5 .ייל ע"פרשבו איציכיוו bos" ןוכנל ה"כ!" .ךרעה םינפב שימ ןייעו ץצוח
xy 
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 יוביכ Ónn pay ams ^m 553 ליטה י"שר
 אמר RDYon ב"ער Y'y ב"כבו כ"ע ןסינד אתוערד
 אתופכ 'ט ףכ ךרעבו אתפוכ קיפא 'סותב אתפוכ

m»ךוע ןייע מ'טשה "גו .ב"בל "5 ה"מגר "יפב  
 --.[מ ףכ

 החיטשו יוסכ ןינע 55 wbs ר'עפלו 3223
 ב'פ ץע ילכב Sturz, Deckel) ילכה לע

 ,bs )* [ןימכ] ייפ לפל ואשעש בכבכו (ג"מ) םילכב
 שיו bw .לש mm תפ לש לפה תא וב ןיסכמש
 תא וילע הפכ ןושלמ ןינוש ןה הפיו ףכפכו ןינושש
 קתעוה ה"יחא]* — 6e יילוח ןייע 'ו (nob "ילכה

 םשו ומצע םשב ש"רב ה"כו 4 ט"דסב Ym 'יפמ
oonב'ער ןייעו ףכפכ ל"צו ףכ ףכ ןינושש שיו  

 ם"במריפ ןייעו voy ריעה אל ט"יותהו וירחא ררגנש
 .ל"נה ע"למ ת"יבב 'יגה רקיע לבא ףכסכ ומכ בכבכ
 ספלאהו בכבכה ב"פס ק"ב םילכ אתפסותב ל'צכו

mpmטרופריא י"כב ה"כו בכנכה ג"ונב . ^bיוסכ  
 יוסכ שוריפב W^ ה"מ ב"פ םילכבו ,'וכו ספלאהו
 יוסכ ב"פר ק"ב םילכ 'תפסותבו ש"רה ןייעו ספלה

 — [ספלא יוסיכו בכבכ

 ףדרגו רבחו sep ^e 5 ע'לב 555 סילבו 533
nyלכח  binden, zusammenbindenמ"לבו  

 המהב המב b3' (ע"לב ה"כו 6961 b25 םשה
 .תולובכ תוזוחש תואצוי C םילחרהו Gr e תבש)

^pמגב ' DEOא'ער 7? ) nibus canןילבוכש  *( 
 .(* םירכז ןהילע ולעי אלש ידכ הטמל ןהלש הילא
 ןיאש ץרא ^O יט (m£ לובכ ץרא ןהל ארקיו
 ץרא רמא קחצי רב ןמחנ בר ,(' תוריפ השוע
 אעקתשמד לובכ הל ורק יאמא[ו] התיה ןוטמוח
 םדא לש וילגרש p" .אלבכ 'יכ C הווגב אערכ
 ןכל ןילובכ ןה וליאכ לוחה תמחמ הב תועקתשמ
 זעלב 6(" אלבכ דע רחא רפס (" תוריפ השוע הניא
 תמחמ םדא לש וילגר תועקתשמ א'פ !C אלובג

mmnהמב 'פב .("םילבכה ןימישמש םוקמ דע  
 (nt ארמג ,ה"רל לובכב אלו (א'מ היפ תנש) השא

 דפק ? 735 - 539

 ט"פ ןירדהנס התימל ךומס םירביא דבוכמ רמאנ
x5ט"פ ןירדהנס ימלשוריו ב"ערו א"עס ח*ע ףד  

 תמו דיבכה ןאכימ רחאלו היהש הממ לקיה .ז"כד
 אתפסותבו תמו T3220 ךכ onm םש ימלשורינו
 )363 מ"קוצ 'צוהב) טרופריא 5 "יג יפל ט"פ ק"ב
 'דהנס 'וריבו .תמ כ"חאו דיבכהו היהש הממ לקיהו

 — [ש"ע 'וכו דיבכישמ ול ןינומ יתמיאמ :םש

 erlóschen םמע שוריפ 7132 מ"למו '23 ,הָבָּכ *

  byemלַעָפבּו לעיפב אצוי 22 33'
  (auslüschenתבש  "bלש ורנ הבכת בטומ ב'ער

 האלהו .א"כ םש .ה'בקה לש ורנ ינפמ (' םדא
 ימלשורי ,הל קוקז ןיא התככ . . הל קוקז התבכ

 ט"לד ב"פ אמוי  mep vyהליתפ . . תככש
 .'וכו רנה תא הבכמה :ט"כ תבש :לעיפ .תבכש
 ןירופיצ לש ארצק ינב ע"ייע תובכל אבש ירכנ

 ( mוביכ אל .א"כ אמוי .תוכיראב נ"שו (ג'כק
 השק רוא .'י ב'ב ,הכרעמ יצע לש שא םימשנ
 תישארב) שמשה אב יכ ח"ספ ר'ב .'וכו ןיבכמ םימ

^A לשמ 'וכו שמשה אביכ ירמא ןנבר (א'י vs 
 ,'וכו ןיסנפה וביכ תורנה תא וביכ ךלמה רמא
 יביח) טטב ךרעב ג"הכ היניעל והניבכו ,03 תוכרב

 'ם י'כבו יט  i'mש"מ ןייעו היניעל הובייכו
 אמיס . . . םלוע לש ורוא הבכ .'ד ב"ב .תוכיראב

  wyי'כבו םלוע לש  pwהביכ  wyםלוע לש
 ימלשורי :כ"'ק תבש יוביכ םשהו ,םש ס'דב ע"ייעו

SUP ו"טד "b תבש 

 ע"למ (w33) &"22 ןמ ץובקה ,אוהו) "133 08
 ,Mist לבז b^ איּבּכ ס"לבו ₪

(Exerementןיבועמ לכב קרפ ןיבוריע תכסמ  
(no s)יעיפצ י"שריפ אתייערד ייובכ היל יתיל  

 ל"זו וניבר פרג 'ט ףכ Ta ה"יחא|* ,רקב
 )13( םילבז qm 35. posae vm איערד ייופכ
 ומוקמל ^p ןייע ס"ש י"כב איעירר 152 ג'הכו כ"ע
 ,ל"נה b^ ע"למ אוהו רתוי ןכתת n^33 לבא
 !p" אנדרי רכסו אבכ אמר :ג"יק םיחבזב דיחיהו

 ןויצב הייכו ס"ד לצא v3 ףיירבו ןרזיפ תוינשמב היכו )3 .ג"הר ייפב היכו (? .םדו רשב לש רנ ג'ונבו 'מ י"כב הייכ ('

 :זיד הייפ nae ימלשורובו (5 .ןילככמש לעיפב גייונבו יישרבו ם"ש v33 היכו (* .תולחרה ג"ונבו gea דינ תבש יטגב
 אהיא םש תבש ילבבבו ,אייה יר םשב ןובא יר םשב ne תבש ימלשוריה ןושל הז (* .רכזה ןהילע הלעי אלש תולובכ

woייכב ה"כו (* 13( ביתכד אוה יריפ דיבע אלד אנשיל לובכ יאהד עמשמ  nU) DUאנכתשמד  onmדע יריאמה  

 ןייע )?  .יב 04 v33 (5 .אערכ הב אגרתשמד 3523( ,וניבר 723 אתוא היצק זמר םיכלמ טוקליבו ךומסב ;ייעו הכשמד

 (6:דיר ,א"ח) ארוותסא ךרעב םג וניבר איבה זעלה הזו ('' .ונינפל ה'יכו (** .הז ייפ דגנ ש"מו לבכ y ונאזנולל ךירעמה

 שוריפ רחא ררגנ וניבר יכ תעדל יתיארה 390 רצ ביח ףוסב לבא זעלב תלמ םש רסהש py ע'ל אוהש רמול יתיצרו
 ןייע י"שר לצא זעלה cy הפי הלוע הזו ףוקב אליבאק imo ה'ימגרו ןישרפמ שי שיימב ןויכ וילעו ןיכרעב י'כ היימגר
 nir Fussknóchel, cheville" צ"ל אוהו איליוק ןירוקש ןותחתה קרפ אלבכ שוריפ nimi ןכו ארוותסא ךרעב שימ
 ןירוקש ןותחתה קרפה דע הב לגרה תעבוטש ליר אלבכ דע אערכ הב הכשמד ושוריפו 'הליבכ ןירוקש, אתיא יריאמה
 ^pe ןילבוכש היד יישר שיימ הזו ליינה םיכלמ טוקליב ביינ שוריפה הזו ('* | .א"ס 'יג י"פע וניבר הנוכ cy הלוע יוכו

 .היקס גייפ b" תבש ילה זיואב הייכו [הרישק] (הרושק) לזרב ילבכ

" 
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 ,verbergen הסכו 123 b << b^ ע'למ) 133
(Gerhüllenתבש) המהב המב קרפב  ,n'bב'מ  

 ,תונובכו תולובכ ) €( יד קרפ שיר nit אתפסותו
 )* תלימל C imis ינבכמש תונובכ יאמ C2 'רמנ
 ןבל רמצכ תאש (א'ס 'א קרפ) םיעגנ שירב ןנתדכ
 רמא יביב בר רמא C7 תועובש שירב ןניסרגו
 ןינבכמש ww ןב 6 ךר יקנ 6 רמצכ ('יסא בר

ammאלטה רוע ןינבכמ שוריפ ,תלימל 00  
 ארקנה ךו רמצ omn םימי 'ח דע  ותדילמ
 רמעו םוגרת ^G ,ז"כ לאקזחי) רחצ רמצו C תלימ
 יא םש תלימ ב'א) — CU) אניב כ תלימ
 ןכל דואמ בושח רמצ וכ שיו bw" ינוי ןושלב
 (קדוג יקנו רחצ רמצה ןכ ארקנ יאה םש לע

«CI10106 ריע לע ב"ר תנוכ ה"יחא|*  
 :ללגב תראופמ nmm Thales תדיל םוקמ 8
 yb י"ל ראות אוה תלימ כ"או םרמצו םישככה

milesius, uotoלש רמצ  vyןוכנהו וזלה  
 «uad, woo תיעצמא י"לבו אתלימ ס"ל אוהש
 תארוה םעו — ש"מו ד"י למ ע"ייע רמצ שוריפ
 תועובשב י"שריפ הלוע הפי ל"נה תיברעה הלמה
 «qa3b 75 C 25 בויא) sop num ,בטיה ש'ע

 יל ןלילכ הינינבכא 075 a םש) ונדנעא םוגרתו
 351 א'ח יוועלל ר"תמעב אבוה י"כ 'גרתב ג"הכ
 תבשב י"שר תעד ןכו ז"חא אבה ךרע םג ונממו

 — [ש"ע ל"נה תועובשו

 הפיטע 8223 ,אָּתְנְבְּב ס"לב Nny22 =) תַניִבְּכ
 -Umwurf, Kopf ףוג לש ןה שאר לש ןה

(umhüllung, Kapuzeרייש 'מגב ותמש ימ קרפב  

 Esas א'פבו CUP ןייעו mop ביב) עקרק
 לכור ינב לש ןמאב השעמ (א'עו ו'טו ב"עס ד")
 תופינצהו .יתבל יתניבכ ןתנת הרמאו הלוח התיהש
 ו תניבכו אירתכו ann G9 và היעשי) םירידרהו

 יפל 'ב דר ךרעב ה'כו אתנינכו ג'ונב ה"יחא]*
 לבא תוכז םהרבא 'רל י"כ דומלתה ירקיע רפס תרוסמ
 דר ךרעב quy י"כבו 'א רתכ ךרעבו ןאכ ע'פדב

^Wיא יתניבכ ה"ד :ו"נק ב"ב 'ופסותבו איתניככו ' 
 ד"קס ד"פ b^ תבש on ז'ואבו יתניבכ ןנימגרתמו

 םש היעשי ק"דרב ה"כו איתניבכ ל"צו אתיניבכו

ny2» — 525 הפ 

Crיא והמ עדוי יניא הז .לובכ יאני בר רמא  
 רמאדכ וואוצבש םתוח אוהו ןנת אדבעד אלבכ
 ןילותש תעבט ושוריפו (Ger] me cv לאומש
 ןישועש םתוח א"פ .תואלטקב לינרש דבעה ראוצב
 םילבכ | .(' תוכתמ yb לש םידבעה יראוצ לע
 (תיריב) 'עב ונשריפ רבכ (הנשמב .גיס תבש) םיאממ
 6:היר (ni ע"ייע ה"יחא]* .[תירוב ל"צ]

 ,כ"ע Ketten ש"אלב ן"יטעק זעול ב"נש ק"העבו
 םוגרתו Cn sep םילהת) לזרב ילבכ .מ"ל אוהו
 ר"ב ,לזרב לש םילבכ ד"פ ר"בד ןכו אלזרפד ילבכב
 אל . . ב"פ ז'ע אתפסות ,םילבכ voy ןתונ א"צפ
 גז ע"ייע ד"ע וכד ב"פ 'ובותכ 'ורי ,ןירלוק אלו ןילבכ

m /2ילבכ .ט'יק ק"ב .םוקרכ  ovenלעפה ונממו  
 ."וכו ולבוכו םילבכה תא איבמ n ^bb yin 'מוחנת
 .ינירה 532 :ה"ל 'מויבו 'וכו ינא ךתלבוכ ז"פ פיס ריב

 JOB 7*2 תובא ןייעו ןירופאה תיבב ךתשבוח
 ךמישא ינירה menn זמר vep םילהת טוקליבו

zaתארוה כ'ג וזו ,םירוסאה   USלעיפבו .ע'לב  
 ויהש ^yos C ,יט אימ) לובכ ץרא ,ד"נ תבש
 "33 .ג"הכ ,בהזו ףסכב ןילבוכמ הלש םדא ינב
 ןילבוכמש ינפמ תבשב רחאה רמאמה רסח םשו ,פ'א
 ,ל"נה א"מ 'קליב b^ ןכו ויניעב ורשי אל בהזבו ףסכב
 (אתלבכמ פ"א י"כב) אלבכמ אערא תבשב םשו
 — 4533 'ד ,ב"י תלהק םוגרתו ove ארבע אלד
 יברע ןושלמ רזגל ל"נ Gre ,ו'פ (nae לובכ םלוא

neizartiges Geflecht הכבש השעמ שוריפ J» 

 ומכ אוהו  npרמצ לש  nnneטישכתל הכבשה
 רזעלא ןב ש"ר תעד הפי הלוע הזבו םישנה שאר

"y רועו הפיכ לבא ה"ד י"שריפ ןייעו i2 תבשב 
 ז'ואו הפכ ךרע  "bnתבש  ^bרכזנ ןכלו ה"קס ג"פ

 תבש) תירכנ האפ לצא לובכ  nvna Coהנינע
TU ןייעו האפ ה'ד י"שר'יפ ןייע רעש תעילק כ"ג 

 הלועה ד"פר תואוקמ אתפסות ץובקהו -- 'א האפ
 -ארגאיג ןייע 5335 םוקמה םש ןינעבו — ןילובכב
 םוקמב סעטטאל םכחהו 205 דצ רעיוביינל .איפ

 -- [68 ל"נה

 לעב (ג'מ .ו'פ תבש) תלבוכב אלו תלבוכ "א
 C wy תלכוכ םירג ךורעה

 רעגרעבמאב 'חהל ךורע דומל ןייע ךורעה ירבד רואיב ןינעבו ןיבמרה n^ ןייעו טיט לש אוה לובכ eno omn הייד .ח'ינ י"שריפלו ('
 ג"ונבו היקס ג'יפ יס זייואב 2751 ומוקמל סייד ןייע י"כ ףייירבו סייש יייכב היכו )5 ,ש"ע רקיעה ךורעה ייגו ) = .היימ רצ תבש יסמ
 רמא תבשב ג"ונבו "3 ףיירבו .ר'נ תבשב פ"א י'כבו ונינפל היכו (* .תלימל תונובכ :קר :זיד היפ תבש ימלשוריבו (+ .ותוא
 י"כבו םש טוקליו תבשב היכו (5 soma בר רמא :קר אינקת זמר עירזת טוקליו תועובש םייש י"כבו ייבא רב יביב בר

bsתועובש  iui)םש  cwחייר שוריפבו ,תועובשו תבשב  יילו ייכ יקליב ה"כו )^  v3ץבוקב) תועובשל  "sףד יגנא  
 (aps תועובש pow vai טוקלוו תבשב הייכו )5 .תועובש תכשב םג יקנ תלמו spi אוהש ןבל רמצכ אחיא ny) ליט
 םוגרתב ה"כו yn םשב ה"קס ג"פ D^ ז"ואב ה"כו דייל 133 ה"כ )19 .אלימ ר"פדב )? .ו ב אתיא תועובשבו n י"כ

 .הנובכ ע"פרבו bye wm אָייִבַּכ ודקנל ךירצו
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 י"שרו ,ם"ש י"כבה"כו אסבוכל י"שרבו אסאבכל ג"ונבו
^bםירמת לוכשא תומוקמה ינשב  ^b np»ןכו  

 רבא uel ע"לב שוריפ דועו ,ל"נה ע'לב ונורתפ
 — rns] אבה ע"ייע שימשתה

 רכזה רבא ע"לב םדוקה 'עמ אָסְבּוּכ = )* ( סבכ
 ,םינפב ןייעו 1100008806 םיציבה לוכשאו

(niederdrücken t/23 = 523 (^ימגב לאושה 'פב  
 6 םימשגה תומיב womb ms ריכשמה
 ךריב יל me 'מגב ןיגיידה תעובש 'פבו 6א'ק מ'ב)
 C הי ט קני ל (Geo mne רוטפ ידיב ךל ןיא
 ונקיזחי b" .אוה (* הימילג (* היקבשילד היסבוכב
 ןאכ ףא ולש אמילג ול חינש ידכ רי שוב מב
 וזמ הלודג האצוה ךל ןיא םימדב ול הברמשכ
 טוקלי bs "p" ב'א) — .סבכתמה שובלמ רמולכ

«ame o»('ג ,יז היעשי) םבוכ הדש תליסמ לא  
 ונמ אל המל (ה'ק ןירדהנס) םיכלמ 'ג 'מגב קלחב
 הדש רמאנש היעשימ םינפ תשוב ול היהש זחא
 C היפאל והנישבכד 6 ביתכ ש גוכ םבוכ
 תדסי ץראה םינפל תשרפ יתקחב םאב ר'קיובו
 אב איבנהש העשב ץראל vob שבוכ היהש 075(
 (רמולכ) האמוטה םוקמל חרוב mm ורתנקל
 האמוטה םוקמב הרוש הניכשה ןיאש [רמול ל'צ]

mens Cn»היה םינוש םינינע יכ עדו  
 םינושארה םינויצה ינשב יכ הז ךרעב וניבר 555
 רבא oS .ע"לב םדוקה quis ומכ אסבוכ 'יפ
 םירמתה לוכשאל המודש םיציבה לוכשא רועו רכזה
 ש"מו 'ב לוכשא ע"ייע הנורתפ ןכ לוכשא תלמ ןכו
 pw תועובשב י"שריפ nen ב'עו א"ע ?^i ,א"חב
 בטיה ש"ע 'וכו וב םיולתה ויציבב וזחוא : היסבוכל
 ^3 יפל וניבר ?ny איה וז הרואכלו ,םש מ'בבו

Yesסופדבכ אלו וי שו ב מ ב  ונקיזחי שוריפ " 
 םג יכ השק אה השק יא לבא .וישובלמב םירחא
 ל"קו "סבכתמה שובלמ רמולכ, ךומסב s^ ר"פדב
 ףיסוה המלו וישובמב ונקיזחי p^ רבכ ירה (* אבוט

 תופינצהו ל'זו דר 'עב 'יא האלהו ורזיפ 'פדמ יכ עדו
 תביתו ,איתניבכו אי דידרו םוגות אידידרהו
 'פסותו b'p י"כו ר"פדב אתילו b'b אוה אידיררו

 ומכ איתניבכו אירתכו us ל"נה ז"ואבו ל"נה
 "גה א"מ ט"כ םילכל i'm 'יפבו ,יחכונה ךרעב
 ס"לב ומכ אניבכ אוה דיחי דרפנה 2/8 אתאניבכו
 py "s" תסריגכו וניתואחסונד אתניבכו ל"נה
 ןמ םיברה אוה ג'הר תסריגכ אתאניבכ וא דומלתה
 ma לש הפיטע ןתארוהו ל"נה ס"לב ומכ אָתְניִבְּכ
 :דדו שוש ק"דרה שוריפ ןכו שארה ףטעמ וא
 ,'וכו תופטעמ וא םיפיעצ תומדכ Dn םידידרה
 .'וכו שאר רושקל םישנה ןישועש ישמ poo מ"יו
 ראילככ T)? Y'"p אתנבכמ ומכ אוה אתניבכו
 םימעפ הזיא םיזעול ם"בשרו י"שרו םש ז'ואו
 ז"ואבו .2^ ק'מל ןושל אפרמב o^ ןייעו א'קשונ

owה"מגרו  v5ב"בל  ^b wpשפנ תב יתניבכ  
 ם"בשריפב סופדב ומכ ל"צו v5 ם"בשריפב ה"כו

omaןכו אתנבכמ ךועב ה"כו שפנ  "w3 nb 
 ןושלמ xvm א"קשונ שפנה יתב 'כ ,'ג היעשי
 1866180816 טמוח קתרנ יצניבורפ

 םימשבו םיקורמת ינימ וב ןינתונו niechio ט"יאלבו
 «p jn בלה דגנ ותוא םירשוקו םהב חירהל
 לכור 53 לש ןמאב השעמב ןכלו ,תיב שרש
 יתעדלו ,שפנ m3 לש הארוה wa תויהל ןכתי
 םימשב תריכמ ותכאלמ םש לע םדא םש לכור

yyלכר ] — 

nusquo 

D22ע'למ אָסאָבְּכ = אָסְבָּכ ₪  Aulלוכשא  
 ינסנס וניבר  תעדלו Dattelkamm םירמת

 D" תבש) השא המב 'פד ג"סב Palmzweig) םירמת

 ולא 'פד ג"רבו .אלקידב (' אסבכ ןנילת ןאמכ (א'עס
 ירמת רתאו אסבכל הייחמו (א'ער יח תוכמ) ןילוגה ןה
 ^n ייפמ קתעוה ה"יחא]* ,"םירמת ינסנס ,'יפ
 אמדגל 'יגה כ"ג םשו 11 לאננח לדגמ ןייע תוכמל
 אסבכל ^31 םש ןכו םדג ךרעב וניבר ררגנ וירחאו

 v33 n'5 )3 .ךורע י"כ לכב ה"כ )? .ג"ע רצ פ"ד יסבוכ 3733( יסבכ פייא (sim b vi ףיירבו ימשוק יפד סיישב הייכו ('
vהיכו  nusיייכבו מ"בב הייכו (+ .רייב ייכב ומכ ליצו היטקיל ע'יפדבו היטקנ תועובשבו ,היטקנל  D'tגייונבו תועובש  

 אתיל ) .ךומסב my ןייעו וישובלמב עיפד ראשבו ר"פדב היכ )5 .אמילגל מ'יבבו הימילגל תועובשבו (5 .היקבשינד םש
 £'D ייכב ייל pxi יאמ תובית לבא mom היפאל והנישבכד ירמאד אכיא סם בו כ w^ מ סבוכ הרש םש ליזו ןירדהנסב
 לעבו שבוכ ומכ סבוכ Usb ייישרו (.טיינק דצ ןירדהנס (D'3 .זייט ב"מ טוקלי ייכבו יז היעשי טוקליב n3 יצנוש יפדבו
 yy זיכד ייפ ןירדהנס ימלשוריב יכ היארהו היגה הפיו כייע ביתכ שבוכ ו ל א כ סבוכ ליהזב ךורעה ירבדב היגמ ע"בשפה

vnaו"לפ  swשורופב  onn jnשבו כ אל א םבוכ ארוק יהת ל א, " weוכרדכ ןושלב רצקמ היה וניבר  
 םיסופדבו טוקליו םייש י"כב אתיל ןכו ףלחו nón סרג אל כיאו (* .הז רייקיו איבה ומצעב אוה יכ ןושלה הז לע ןויכו
 אב איבנהש ןויכ דציכ םינפ תשוב ול היהש ונושל הזו ריקיוב ג''ונב (? ,(םש םיד) י"עמ היגה לישרהמהו םינושארה
 enn לא סבוכ הדש תליסמ לא a») vna האמוט םוקמב הרוש הניכש pat רמול האמוט םוקמל ול אצוי היה ורתנקל

ampוינפ שבוכ ורתנקל וב איבנה היהש ןויכ דציכ שבוכ אלא סבוכ  £eyוניברו  Diיונישב תצקו ןושלב רצקמ היה ןאכ  
 ןייע תואסריג יתש לש אתוקפנ ןינעבו ,ו ג רט ק ל אב איבנה mat העשב אחיא cen ל"נה ןירדהנס ימלשוריב ןכ אתיא

 .ר"קיול ראות הפי
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C תוסמוכל '.ושאר לע nen עבוכו 605 m ew) 
an אלה (ד"ל 5 .םירבד) רמיתד onmes ערל ןמ 

 ידמע סמכ  C anmםילבש ישאר תועבוכ שוריפ
 ןותחת תוסמוכ ,ןה  C.םילבש לש " sתועבוכל

 תוסמוכ ןהישאר דגנכ הלעמל תורושקה תודוגא
 ש"רה םגו ה"יחא]*

 ןושל יונשב ומצע םשב ןכ בתכ  bn npשוריפ
 שוריפב ל"ר) תישרפדכ ושארמ הלעמל ליעל ןמ

ys emp תושעל תועבוכל :הנשמב ליעל n 
 ללכ הארנ ןיאש שארה ןמ הטמל ערל ןמ ('וכו שארל

 סומכה רבדכ  nתוסמוכ םילובש ישאר תועבוכ
 םילובש לש ויתחת  5'pש"א רה שוריפ כ'ג ןייעו

 הטמל תכיישו ו ךורעב םייקל שי ילוא כ'או
 'יפב  nsתוסמוכ וניבר תנוכו ןותחת תופמוכ תלמ

 ללכ הארנ ןיאש רמולכ םותח שוריפ סומכ ןושלמ
  332ראוכמ ם"במרל מ"יפבו ש"רה "יפכו םומכה

 תישענ איהש הריפחב וצבקיש המ לכו רתוי
 סומכ אוה אלה תלממ רוזג תוסמוכ וארקנ ץראב
 וניבר ךלה ןושארה שוריפב יכ עדו  ,כ"ע ידמע
 תומירעה םה תועבוכ יכ ימלשוריה ^5 תובקעב
 היה ןכררש היארהו ם"במרה 'יפ ןכו עבוכל ןימוד

 ןימכ שידגל תושעל  ymהממ םילבש ישארמ
 ןילוביש לש תורטע נ'שו א"עס ^ 'כוסב אתיאר

B = ymo מ"למ הלמה הרזגנו .לכרפ ע"ייע 
 א"ש)  aלאקזחי ;ח"ל  0 c2ףיוקב אתיא ןכו

 .ה"לד ד"פ תיעיבש ימלשוריב התעבוק ,תעבוק
 " 10א"חב ש"מו וטסא ע"ייע :א"כד ג"פ ןירדהנס

 תוסמוכ םוקמב היגמ יתייה 'וריה 'יפ ילולו :ז"סק
 תואתמוכ וא תותמוכ :וניתואחסונ לש תואסמוכ וא

  wmמל"ע   APשידג  buy(אתמכ ע"ייע דועו)
 ע"למ הרזגנ ד"עפל זא אסריגה ןכתת ךמסב םאנ

jr wy תרחא תעד ב'רו ,לוגע שידג כ'ג ל 
 אוה עבוכ ד"עפל ךורעב א"י תערלו .סמב ךרע

  wonתיעצמאה  covaתיעצמאה ש"אלב ונממו
  Sehaube, Schoofתמירע ונממו האובת תדונא

 האובת  Schoberע"לב ןכו) « Sjהפי הלוע זאו
  nunתוסמוכ ןינעב ב'ר  "bbתדונא כ'ג %6ש:%

 םירמע  — Garbenbündelאעבוכ .עבוכ לאשוה דועו
Helm עבוכ יופש spon הנקה "ew ןיפוחסל 

 ןילוחב י"שר ןייע ^ inןייעו אעבוכד אדוחב ה"ד
 סג ,'ב דח ךרע :  qun.יופיש « b"יא הליאש

1252 6018, 00108, euphia יעצמאה ר"לב ןכו עבוכ' 

 .תחתמ תורושקה תודונא

M33 DES זפק 

 'יפ אל המל )3 ,סבכתמה שובלמ רמולכ שרפל
 וישובמב ונקיזחי שוריפ תולמ רחא ףכית וניבר ןכ
 ןאכ שי םירבד בוברע יכ יתעד ןכל ,'וכו רמולכ
 ןיכייש סבכתמה שובלמ רמולכ mun ר"עפל יכ
 יכ ותנוכו "סבוכ הדש תליסמ לא, mon רח א
 שובלמה סבכתמ םש רשא הדש ושוריפ סבוכ

own pyי"שר  prmב"מלו היעשיל  m^41^  
 ונקיזחי תועטב סרוג אוה םג רשאב ב'ר לבא
 םיבש ,'וכו רמולכ תובית יכ רבס היה וישובלמב
 י"לב ושוריפ םיתניב איבה ןכל ןושארה שוריפ לא
 ,Tasche, Sack 2056 י"ל לע imo ,'וכו טוקלי
 הליחתב אוה ךכ ךרעה רדסו .יתבתכש ומכ רקיעהו
 ושריפו 'וכו היסבוכב היטקניל לשמ wm ןייצמ
 ושריפו «b הדש :לא ארקמ ןושל איבה כ"חאו
 ר"קיו ןיררהנסמ 5" תשרד הז pes לע ןייצמו

oyדע 'וכו 'וכו היטקניל  ^bוישובמב ונקיזחי . — 
 .סבכתמה שובלמ רמולכ סבוכ הרש תליסמ לא

 — [ארימג דע 'וכו קלחב

^b 022 *מ"לב  ymיקלחו םידגב  sanםימב  
 א"יפ םיעגנ waschen, walken) ותלוזו

 . , םיסבכמ .ט"לד ה"פר pm 'לשורי ,םבכי ה'מ
 ,'ד שבכ ךרע ןייע :א"ס כ"רד אתקיספ ,ןיסבכמ
 ר"שהש לעפתה ,םיסבוכמ ר"מ י"פ 'ואוקמ לועפ
 ראותהו .תסבכתמ ^ D" יחיו אמוחנתו הרוחש 'פ
 ,ב"ער ג'ק תובותכ .ח"כ תוכרב סבוכ םשה םוקמב

mm535 ראותה דועו .םדוקה ךרע ןייע  j'y 
Twרכז טשפמה םשהו 'ד שבכ  Duaו"נ הדנ  

 ,ןיסובכ ץובקהו ,ד"ע ו"נד ז"פס ריזנ 'שורי ,א"עס

 ב"יפ 'בר אתקיספ .ג"ל דצ כ"רד אתקיספ םיסובכ
 טוקליו npn שיר טוקליו 'ה ןמיס npn אמוחנת
 ימלשורי הסיבכ הקלו ,ח"נרת זמר ףוס םילהת
 ,ט"לד «me םירדנ ימלשורי :ו'לד ח"פ תיעיבש
 ךרע ןייע א"מ ח"פ תואוקמ -- ג"ע ב"מד ט"פר
 : ז"לד ז'פר תיעיבש ימלשורי ץובקהו ,'ג שבכ
 יטארק 'פדבו רימאטיז 'פדב ןוכנל ה"כ תוסיבכ ינימ

 .תוסינכ ר"טב

 שוריפ «yiip = yii מ"למ «b ny3i^ =) עבפ
 לאשוהו hoke Mütze, Helm Je ע"לב תעבגמ

 ה"פ שידגב Sehober y3155) ןירדוסמה תומירעל
 ימלשורי C תופמוכלו תועבוכל רמעמה 072 האיפב

mies)היפ  cemתועבוכ[ל]  Cליעל ןמ  nesרמיתד  

mn (! .תואסמוכלו ילבב ס"שבו תוינשמב לבא שירבו ימלשוריבו סמכ ךרעב  ?) קר הלמה וז ייל םשו יוריב ל"יצכו: 
 :ימלשוריב (5 ליעל ןמ רמא הנוי 3 .הנוי יר ל"צו יר pw אתיא רמאמה תליחתבו ייל ש"רב לכא רמא אניבא יר

 םמכ ( לצא ארקמב אתיאדכ םותח ייפ ארקמ לש סמכ יכ תורוהל ןכ בתכ םכח הזיאו םינפל אב ןוילגמ ילוא קוחמל שי (+

 nnn זימ היפ האיפל שירב )5

24 * 

 .יתורצואב םותה
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 ימור 'שלבו JU ue uU $ ros תארקנו הרבכב
cribrumל"יבריק ל"צ ל"נה הרפב ם"במרל מ"יפבו  

 = ש"אלב אפיז הרבכ ב"נש ק"העבו .ל"יבירק םוקמב
[Sieb — 

byp) 522פו ע"לב אָתיִרְבַּב םשהמ ' "Be ol 
 beschwefeln) לעפהו Schwefel תירפג מ"לב

i3אר ש יי ב א 6ז"כ תוכיכ רחשה תלפת 'פד  
 שוריפ bp ייורבכל.( יאוי ל רב אמיד ברל
 .ןנבלל ידכ תי רפ ג ב C םירצנ לש םילכה ןשעל

n pnus sw"םילסב  vmתחת ןינשעמ  
 «'p םיצע לזוגה 'פד ג"רב 07232 ןבלל םילסה

ayירווחאד אה (ב'עס  C mns1333 ירבכד אה  C 
 ('רווחש טג לש ופוג 'מגב ןיטיגד ןורחא 'פב

pot)ג"סב .אתירבכו 67 אכתרמו ארבניג (א'ער ו'פ  
 .תירפנ אתירבכ ^5 ("אתירבכ תירוב 620 הדנד
 א תש א 'גר ת O i onm ת ירפגו ש א
 יא n 53 ה"כ הייחא]* ,א תיובכו
 'פסותב אבוה ןכו איציניוו 'פדב ה"כו ב"ה 15 'בו
 'פדמ לבא ךורעה םשב אתיירבכ ה"ד .ב"ס הדנ
 שוריפ תלמ jb םג רפח ר'פדבו ^5 האלהו ורזיפ
 ירבד יתטמשה ינאו ויתופסוהב ב'ו ומילשה ןכלו
 ביירגהו איציניוו 'פדבו י"כב ןכ אתיא רבכ יכ 35
 זחא ןכל poss איציניוו 'פד האר אל ע"בשפהב
 אל המל וילע המתש המו ףסומה לעב ב'ר ןושל
 ^D,  תישארבד ותוא ונייהו םדקומה ארק איבה
 ןכו] אשאו אתירבכ 'א י"רתש שאו תירפנ ד"כ
 אתירבוכ :'א י"רתש (נ'כ ,טיכ םירבד) חלמו תירפנ
 'וכרב תכסמב ךורע דומל לעב ץרית רבכ [אחלמו
 ב"ר יכ נ'לו ש"ע ךכ לכ הימת הז ןיאש :3^ רצ
 רקיע םילהת לש םוגרת ואיבהב ונעימשהל הצור

nא תיווב בו אתשאד תועטב ג"ונב יכ ] — 

 רבד mw תלבגהל לעפה ראות מ"למ) 923 *
 m/ .תלהקב schon, lüngst) םדוק בר ןמז

 .ב"י תוכרב מ"ד ל"זרדב הברהו ו"ט 'ג ;ז"ט ,'ב ;"י
 (AU תבש ,א"עפ ib .נ"שו QU ,ב"עס םשו

039^ - 935 nep 

 שארח יוסכו העבגמ B Haube, Schaube^ ש"אלב
 ישוריו ('ב רבד ךרעב וניבר יינ יפל) :ד"י ןיטינ
 ד"כ תוכרב DN ןהיעבוכ ר"ע ג'מר א"פס ןישיג
 היל קיפמד ויתושארמ תחת עבוכב ןחינמ א"ער
 -- [םש 'פסותו י"שריפב ןייע רבל עבוכד אשרומל

 א"ר 'פב b" (sieben nb) 7722 םשהמ) 323
 יוריב ה'כו .מ"ק ףד ג'מ כיפ תבש) ןילות רמוא

 .הרבכב ןבתה תא ןירבוכ ps Oo וייר כיפ תבש
vwריבכישמ תוינטקה )5 א" תורשעמ  ( 

 [ילכבו .'לוכו bx (ילכ 5559 רבוכ וגיא םאו
wb yy5 םילכב " "bmפבו .תונרג תרבכ ' 

 .תורבכ יתשב vim G2 no תוליהאד ןורחא
 שוריפ .תורבכב התוא ןירבכו )2( הרפב ג"פבו
 ץומה תא ןיאיצומו ןיטחה הב ןירבוכש ילכ הרבכ
 לש הראב המד ןכלו המא לע המאכ לונע אוהו
 ןויכש e m) ךרעב תומוקמה ןייע 3335 םירמ

 'שוריבו ה"יחא|* = .ראבה יפל המוד אוה לונעש
 ןבתה תא ןירבוכ ןיא שריפ ג"עס ז"יד כ"פ תבש
 ררוב וא הרוזש רמולכ ,דיקרמ םושמ ,'וכו הרבכב

[b penaןיטח רבוכ םדא ד"פ ר'ב .ןבתה  jon 
 'שורי ,'וכו רבצה תא רככ הבר תור ףוס ,הרבכב

mb puג"ע ז'מד  masורי ,לוח הב רובכל ' 
 תצקמ אוה רבוכ לבא in" א'עס ט'מד א"פ 'ורשעמ
 תבש אתפסות ,רובכ וניאש לע רובכה ןמ םרותו
 יכרדמ הז ירה . . . הרבכב ןיחורפא תרבוכה ז"פס
 םשהו ,(רתומ הז ירה ^31 טרופריא י"כבו) ירומאה
 תובותכ ימלשורי yo ז"טפ nw ,ד"מ ו"טפ םילכ
 ב"כ יינעת ,ב"עס ח"כ ק"מ ,הרבכו «ne : א"לד ז"פ
 .א"סד א"פ ןישודיק 'ורי ,ב'עס ח"מ ןירדהנס ,ב"ער
 ג"פר ר"דמב ,הרבככ (והישאי לש) ופוג לכ ושעש
 םיסופדב א"מ פ"ו ר"בב ה"כו .הרבכל םינסנס
 הדבכל ב"נת תנש אדריפ 'צוהב לכא םינורחאה
 הכרד ןיא יכ 070 i'm הניבלא ע"ייע דבכל ל"צו
 תודבכמ לבא הרמתה ינסנסמ תושעיהל הרבכ לש
 ג'פ mb ppm דבכמ ע"ייע mno ןישוע
 ,ויתורבכו ויתומדרק vo ר"בד 428 לש תורבכ א"ימ
 ,נ"שו .ז"סק ב"ב ,ב"עס 'נ ,ג"י םיחספ :ג"מ ןיבוריע | עוני רשאכ C8 /5 סומע בותככ אוה מ"ל הלמהו

awe (!ךורעב ל"צכו רובכישמ . ?( muייכ לכב  quyד"יר יקספב אתיל ןכו יאויל רב. אתיל םיישי ייכבו ,ונינפל היכו  
 תוכרב ס"ד לעבמ הז םלענו יאויל רב הבר איבה 185 םלשה ןיסחויו יאויל רב אבר ש"ארבו ז"ט D^ ע"ש ילה ז"ואבו
 .דיל יב "sw y י"כב )5 ,ירווכ הירווכ can םש sii (* ,ירווח הירווחד ג"ונב (+ ,םירסנ בייהו ד"ל ?voi : ט"ס דצ
 ןויצה הז רוגסל רובס יתייה הליחתב (5 oy אכתרמו רבנג ךרעבו אכידפסא 'עב ה"כו ף"כב ל"צו .אבתרמ ויו י"כב (?
 ךרעב וניבר חפינש ומכ san רקיעו (:ה"ר בייח) תירוב ע"ייע דוחל אתירבכו דוחל תירוב יכ איה תעטומ ייגש הדנמ

 אוהו לותה m mmm ר"א תירוב יאמ תבשב פ"א ייכב ה"כ תמאבו אלהוא תירוב יאמ sx תבשמ (.ב"מ ,א"ח) להא
 ומכ אתירבכ תירוב יאמ ייגה דוע אתיא פ"א Uia לבא .תירוב ה"ד ,'צ niv יפסות ןייעו הדנב 'יאדכ אלהא cy דחא
 ךרעב ר"פרב יכ עדו .ש"ע "wn תירוב יאמ :תבשמ איבה אתז ךרעבו ןאכ וניבר ןויכ אסריגה וזלו ל"נה הדנו תבשב
 יילש yb ייג יפל השק י"כב אתיאש דבלמ יכ וניבר וחסינ אלש היאר ps הזמ לבא mox גיסמ ןויצה אתיל יחכונה

 .ךרעה ףוס לש אתירבכו דע אתירבכו ןמ תועטב ריפרב טמשנ 37 (v איציניוו יפדב at" המ םג
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(presstes, Eingelegtesתיעיבשב טיפ םגיפהב  

CU)וא'עס 22 וגהנש םוקמ 'פד .ג'רב םיחפפבו  
 (D) תורהטב ב"פ .תחא תיבחב םישבכ 'ג שבוכה
 תלובט איהו שוריפ (' קרי תשבוכ איהש השאה

C ovןישבכ ימ "מ תואוקמב ז'פ ןילעמ שיבו  
 ןישובכ אל 6טיל סיחפפ העש לכ 'פבו .תוקלש ימו
 ןישבכו «Cm ז"ער ב'פבו ,ץקולש אלו
 א"פכו ץמוחוןייןכותל תתל ןכודש
 םי שב כ ל כו x) הנשמב am ק'מ ןי קש מ ד

vןישבוכ דעומב ןהט 5158505155 ), 
 ץמוחב ןיחנומש C א"טשופמוק ז"עלב ןישובכ 'יפ
 ןיא 'מגב םיצרש 'ח 'פכו .ובקרי wow חלמב וא
 non "b ןישוע [ps (ט'עו mp תכש) ימליה ןישוע
 ..ארטסגה ךותבש ןישבכה ךותל תתל C) [ןיבורמ

i2תיבח 'פד  nep e»)השאה .ןטחסש ןישבכ  
 םיתיז Om איער 'כ תוכרכ הרדקב קרי תשבוכש
 אחשמ .(' תיז 'עב ייפ (o'i cO ןהיפרטב ןשבכש
 'פב ,(" אתרשכ ךרעב b^ (א'עס am תוכרב .אשיבכ
 לכ קרפבו *'G'z" r ןילוה ךרי ארמגב השנה דיג
 לאומש רמאד Gt ביער אייק םש לחכה 'טגב רשבה

mónירה  sanירה שובכ חתורכ  wwלשובטכ , 
 o, nem יפב ע"לב רמאנ ןכו ה"יחא]*
 ןייע הרימשל ותלוזו ץמוחב ןיחנומה  תוריפהמ
 ב'ח יוועל 'חהל ל"תמעל ויתופסוהב רעשיילפ
 ושבכש אמט גר ט'פר !ומורת 'תפסותב ה"נכו 8
 ןישבוכ ps ve תיעיבשל םש cw גד םע
 — (טרופריא י"כב) םימעפ חברה ש"ע ןישביימו
 ןהישובכ לע ג"ע ג'ד א"פ תבש ימלשורי :יוניכבו
 ד"פ םיחספ ימלשוריב ומכ vuv ןהיקולש לעו
 טגו (סש םימעפ («no תוקלשו םישבכ ,א"לד
 ב"עס ה"ד «Ye ק"ב ימלשורי הדיחי הבקנ ןושלב
 ב'ער vb ה"פס ב'ב 'שורי mn יניהאד השבכ

 — m5] ןישבח [יניהאר] (וניהאד) השבכ

 תירקעה הארוהמ e^ אָשְבַּכ הָשיִבְּכ =) שָבָּכ 2
^b $25הָשיִבְכ םשה כ"או םמרו ָךִרָד , 

 תואוקמב ח"פ CWeg, Bahn לולפמו ךרד השבכ
n)השיבכה ינפמ  "b Üינב לש \" הלסמ ינפמ  

 323 םוגרת n) /3 לאוי) ןוכלי ותלסמב רבג .םדא
 (טיו ,'כ .רבדמב) הלענ הלסמב .ןילזא C הישבכב

 ג"ע ה"ד b'3 תוכרב v^ :ג"צ מ"ב א'עס v5 ק'ב
 ילוא תימ רבכ 'ט ,ח"ל mov 'גרתבו .הברה דועו
 ,müglieh ילוא ,תויה לכוי ייפ רבכ ס"למ ונורתפ

+, 

 DJ ףדרנו .Honigseim תפנ "יפו ס"לב) אָתיִרְּבַּכ *
 ךרעב וניברו Glonigwabe) אתירווכ

 'א Yn י"כב לבא ת"לדו ן"יפכ ינשב סרג אתידככ
nםלוא א תי ר ב כ ןוכנל  Dחיכומ תויתואה  

 אוה דחאו ס"לב ה"כו אתירככ התיה וניבר "ג יכ
 .אָתיִרָּבַּכ םע

 'יעיבש 'תפסות C's םוחתב םוקמ םש) אתירבכ *
 )66 ט'קוצ תאצוה) טרופריא י'כ 'יגב

 ג"ונבו אתירבכ .. ןולקשא תשרפ י"א םוחת
 אוהו התרבכו ג"ע Y53 Ye תיעיבש 'וריבו אתרבכו
 םערפש לש ברעמל Chabarta ץראווש 'חה תעדל
 'יגה א'נ 'פ בקע ירפסבו 15 רעיוביינ  כ'ג ןייעו

 ,אתרבנ בקע mo טוקליבו התרבס

v23ארקמ 'שלמ עודי)  (Schaf, Lammארפיסב  
 איבי שככ (DN (' קרפ תואטחד ארוביד)

 דע 'וכו םיזעל ןימדוק םישבכ G5 ,יר «ep ונברק
 ,םיזע תריעש איבהו םדק רבכו שבכ םאו ל"ת
 תאטחל now s'y שבכ םאו ג'ונבו ה"יחא]*

^mםוקמ לכב םיזעל ןימדוק סישבכ רמוא ןועמש  
 איבי שבכ םאו ל"ת ןהמ ןירחבומ ןהש ינפמ לוכי
 אוה ןכו םילוקש םהינשש דמלמ תאטחל ונברק
 'קליבו :ז"נ םיחספב אבוהו .ח"כ תותירכד הנשמב
 "גה ףולח bres ילואו ט'סת זמר Suo ארקיו
 nir23 הבקנלו was ה"נכו -- ןויצה הז וניבר איבה
 ימלשורי  :ד'ק ןירדהנס :ו"פ אמוי YD א"פ הרפ
 אמוחנת :מ"ד Yb ben T'y ו'לד Üb& םירדנ
 ילשורי ל"נה mb םיִשָכְּכ ץובקהו 'ה 'יס תודלות
 תישארב תדגא תושבכ הבקנלו :ז"ד ד"פ תוכרב

nueל"נה םוקמב סעטטאל םכחה ש"מ ןייעו  
— -[e9 ^iv 

sb) 023 1סמר סרד ותחנה רקיעו  j prm 
 drücken, pressen *^ ע"לבו ס"לב

 חלמב וא ץמוחב רשב וא םיקרי תחנה לע לאשוהו
Früchte, Speisen einlegen733 םשהו  Ge- 

 רענ py ןייע הרדקה תא תרענמ םוי תלובט nmn אפיסה קר יריימ אבבה וזב ירהש yox (* .הרדקב :דוע גיונב )!

 לכו :רַע ייאו עוטק ר"פדבו  ,איציניוו 'פדבו v5 לכב הייכ (* .לוכי אוהש (icu פיש י"כב היכו (5 en ןייעו .'ב

 eum דע ןיקולש אלו ןמ טמשנ איציניוו יפדמ pup האלהו ורזיפ יפדמו ,םירפסה ייגכ לוכי איהש 56 או ה ש םישבכ
 ס'ירב w5 n3 יפל קיימל י"שרל סחוימה ייפ לש ז"עלב היכו Eingelegtes, Eingemachtes, composta ט"יאלב )5

 העט 292 ב"ח שבכ ךרעב יוועל יתהו (.ט"כש (i^n ירטסג ךרעב ומכ לייצב (5 .אטשופוק תועטב ךורעב ר"פדבו םש

 ג"ונב )?  .אוה ס"טו אתשבכ יב ייכבו אתושכ יא ו"ו י"כבו 'א רשכ ךרע לע ותנוכ (5 .תיז = תז 'ע (7 oram 'יגב

nounןכ לעו  pnmםישרפמה , (f91 .לולפמ עיפרשבו ריפרב ה"כ ') היחרואב ג"ונב. 
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 ("' רזעלא יבר [דיבע יכיה רסח יפלכ הטמ רפח
 ונמחרי mw )^ ,ז יכימ רמאנש CU שבוכ רמא
 NU) "DN אנינח 'רב יסוי 'ר וניתונוע שובכי
 'מגב ה"רד ק"פב ןוע אשונ T) קוספ (DU  רמאנש

e pupא ו פה בה וי ל  
 אלמלא חדוהי בר רמא 6'ח p ("ן יכר עב
 דומעל לכוי sp 0? י"ל םילהת) לא יררהכ ךתקדצ
 רמא )7 אבר ot) םילהת) הבר םוהת ךיטפשמ C) לע
 הבר םוהת ךיטפשמ לא ירוהכ ךתקדצש פ'עא
 אנינח 'רב יסוי 'רו רזעלא יברדב יגלפימ אק יאמב
 אלמלא p^ .'וכו שבוכ רמוא רזעלא 'ר רמתיאד
 הצחמ םדאב וב שישב לא יררהכ הלודג איהש ךתקדצ
 םינזאמה ףכמ דחא ןוע אשונ תויכז הצחמו תונוע
 אלמלאש תויכזה ועירכיש ידכ come וריבעמו
 ןושאר ןושאר ריבעמו pp .לטונ wv אלש ןכ

mieךיטפשמ ינפמ רומעל לכוי ימ תובוחה עירכהל  
 יררהכ ךתקדצ רמא אבר .הבר םוהת דע ןידרויש
 םאש וזנוגו ושבוכו ףכה ןמ ןוע לטונ התאש לא
 ופרצמ התא אטח סאו ולחומ התא בוש אטחי אל

Dyדע ןידרוי ךיטפשמש ינפמ ונדו תונוע ראש  
 רזעלא 'רכ רמא אבר וב onn וניאשכ הבר םוהת
 םיתב ילעב לש שככמ ןרמאדכ (" שבוכ רמאד
 ומוא א"ר 'פב ןיש 212 אל לבא ןיויתמ
 תוחול ינ ש 'יפ (הנשמב .א'מק תבש) ןילות

 ןיושוקוםידגב ןהינינןימיש"מו]ןה
52n3םשככי אלו ("ןיש בוכ אל לבא  

ovםלפקי אל רמולכ תכשב  pm»םרשקיו םש  
 ךרוצל תיבה לעבל שבכמה ריתהל רתומש הזו
 םידגבה ריזחהל וכרד ןיאש םבוכ לבא תבשה
 אירוסב [ןניקסע יאמב אכה] C5 ןהב «y אל תבשב
 ג'סב שוביכ הימש [x5] דיחי שוביכ רבס אקו
 אירוס שוריפ ,ס'שו א'עס (ro po $3 חלושה 'פד

ounקסינ אשיבכ חרואב . n^nןכו  
 ןמ 'גרתו .der Tritt. הכירדה הָשְבּוּכ ס"לב ונינע
 ,יד איש ךרד CP ,השבכ ןמ ^G ,יכ :יש| הלסמה

(G^ a^שביכ  mmsו א' תחא הלסמב .אערת ', 
 ז"ט ,ו"כ ,'א י"הד 'גרתבו אדח אָשיִבכב 'גרת 0"

 4^ ,'ט תומש 'קנוא םוגרת ןייע לעפהו ,אשביכב
 'תפסותב ןכו ותלוז דועו 3^ ,ט"י בויא .םוגרת
 C 15 רדגה תא ןישבוכ םינהכ ויהש ו'פר תואוקמ

 — [ז"חא אבה Twy Tw ןייעו

 סמר ךרד הנושאר הארוהמ םדוקה ךרעמ) 0/23 3
 םינוש םינשומ םילצאנ \;-5 ע"למו ונממו

 ,besiegen, bezwingen, niederdrücken םינפב ןייע

;Pressbalken "£33 .auf etwas pressen1025 [ 

(Geheimnissשארב ונתנ 'מגב ןיברעמ 553 'פב  
 C אמגאב Cr/23 ושְבָּכ וקופ .6ד'ל ponto הנקה
 םיחמוצ םינק וב שיש םגא םמוקמל בורק היה 'יפ
 םהילע ומישו עקרקב םינקה ופוכו ואצ םהל רמא
 בשנ רחמלו עקרקב ןתוא ןישבוכש תולודנ םינבא
 שיב תילטה יבג לע ןבאה תא שבכ .,(' ןהילע
 תילטה ג"ע ןבא םש p^ (ה"' תוליהאב mp ןיאיבמ
 0'כ ,ז'כ ילשמ ךשובלל םישבכ .(* ףפונתי אלש
 ךנושל תחת ויהי םלוע לש ונושבכ םהש םירבד
 ,(א'עס ג'י הגיגח) הבכרמב אלו 'מגב perm ןיא 'פב
 'וכרבד ק'פב ךל המל C maps ישיבכ ירהב ל"א
 תוכרב) | (* ןירחשב עמש תא ןירוק יתמיאמ 'מגב
 Yo5 .(' םוקמה snm שבכמש המ p^ ,(א'עס ^
 לוק תב התצי G'yb ג" תוכמ) ןיקולה im ולא 'פד

mewויה ינממ  Comumשוריפ .םישובכ  
mmmהז תא הז וש בכ םהיכנ ש רמתו ") 

 לע שבכנו ןבה ותוא ךלה -- «nme בכשש העשב
 ברו] ,(ב'ער t'0 mors re הנמלאב ,החפשה

wy (!ייישרבו יצנוש יפדבו פ"א ימ יייכב היכו )? .רודגה טרופריא יייכב א'מ ח"פ 'ואוקמל שייר  "naiייפבו א"בטירה  
mןיבוריע 'לה ז"ואבו וברעתנ תואחסונ יתשו אמגאב ישבכ ושובכ וריבע  ג"ונבו הושבכ ושבכ (אנליוו ס"שב)  "pb 

 .הרצק ןושלב םש (vay א"בטירה ייחבו יישריפב ןכו )3  .ד"פ רצ ןיבוריעל פ"ד ןייע ישבכ ודיבע : תמאב אתיא ד"לק
 ייכב לבא ישבכד ייא בימר זמר ב"מ טוקליבו לינה הגיגחב יישרב ה'כו אנמחרד ישבכ ג"ונב )9 .תפנתי ר"ל ייכב (+
 .ךורעב ל"צכו ישובכ יייכב ל"צ ילואו ד"צק .דצ תוכרב ס"ד jy אמלע ירמד ישבוכ cuni אתיא תוכרבל זיראפ
 שוריפ ל'זו םש םיכלמ טוקליב (su )? ,(ו ל יחה (anni אברעמ ינבד אדומלתד אתינתמב mur םירחשב ר"פדב )*

 יציניוו יפדבו ואצי ג"ונבו ת"האב היכו )5 .שימו הטמל ןייעו כ"ע ךל המ qum oe לצא םינומטו םישובכ ont םירבדה
 איציניוו 'פדבו ,ר"פדב ה"כ )10 .ב"יק זמר איש טוקליב יילו יחסונב ^5 )? .תואחסונ יתש וברעתנו ויה ואצי ס"שב
 יזכב לבא רזעילא יר תועטב ^g היירב ('1 .שיע א"עב 'יפ יישרו .וז תא וז ישמאו ליסאב יזיפ יפךבו וז תא הז ושבכנש
 יישרבו י"עב D'Ij י"כב היכו יב אשנ ךרעב היכו (1* ,חיצש אשת יכ pou) sn ןיכרעב ה"כו םינושארה םיסופדבו
 ע"פדבו ,רייבו דייל יבו יא זחו י"כב ה"כ ('3 :.ושבוכ ג"ונבו אשת יכ טוקליו ט"נקת זמר הכימ mo טוקליבו ןיכרעבו

nןמ  nai3) הארמ רסח ןכל הדוהי בר רמא רע f mpmחכומ |« ז"כשת זמר םילהת טוקליב היכו ינפל ג"ונב  
 ןיכרעו nei י"שריפב (my הירל א"בטירה oni py שוריפה הזמ תצקו ('% .הבר טוקליבו yas (* .הטמל וניבר ייפמ
 ךרעבו ןישבוכ אל לבא cy ןישבוכ אל לבא ןמ טמשנ עיפדשב לבא איציניוו 'פדב ה"כו דיל ויו י"כב mes (U .םש

 יפ לעש וניבר תטשב תוכיראב בייירגה ש"מו ע"בשפהב ןייעו א'יעב שריפ (sum ('* ,יחכונה ךרע לע וניבר זמר שבכמ
 .ןגוהכ איגוסה הלוע ושוריפ
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  nmmיהתו 'גרת )5 'פ םש) (** וכותב ריעה 5)

 ,חיכ רבדמב) הנש ינב םישבכ .היוגב אתרק שביכ
 (:איס דצ כ"רד אתקיספ) ימחל ינברק תא 'קיספב ('ג

 לש םהיתונוע ןישבוכ ןהש םישבכ םירמוא ש"יב
(b^ t הכימ) וניתונוע שובכי 'מיתד המכ לארשי 

 ףוצל ופופ (" ש ב כ נ אוהש רבד לכ םירמוא ה"יב
 םישבכ אלא  qmeלש ןהיתונוע (" ןישבכמ

 [pw חיי יא היעש) nt» המכ גלשכ לארשי |
 יאזע ןב ,(" וניבלי גלשכ [םי נ ש כ םכיאטח ויהי
 ןהיתונוע C ןישבכמ ןהש הנש ינב םישבכ רמוא
 6" הנש ;3 pns ןתוא pum לארשי לש
 ימחל ינברק תא 'פ ונדמליב .("ןוע ול ןיאש
 תא ןישבוכ ןהש םישבכ םירמוא ש"יב 0« 'וחנתב)
 ה'יב ןהל ורמא רפכמו אב םירופיכה םויו תונועה
 ןירוק ונא ("ןישב םישבכ בותכש י'פעא
 לארשי לש ןהיתונוע ןיניבלמ ןהש C 03 םיסבכ
 .ךבל הערמ יסבכ ^G ," הימרי) רמאנש גלשכ
 ש"יב ושרר 6n רגדמכ םישבכ יכ עדו ה"יחא]*
 ל"נה ונדמליבו ל"נה ימחל ינברק תא אתקיספב
 ושרד יאזע ןב םגו ה"בו mua בותכ היה ולאכ
 ילשמ) םישבכ ל"זר ושרד ןכו םיִסְּבַּב בותכ ולאכ
 qun הז תלחת ליעל ןייע תינימי ן"שב 002 22
 הניגח ם"ד bus ם"ש י"כבו א"עס ג'י הגיגחמ ןויצ

ovה"ונמבו א"קתת זמר ילשמ טוקליבו י"עבו  "p 
 םישובכ אלא םישככ ירקת לא שוריפב 'יא ז"סר

 שָבָּב 3

WEIT 13 TRE 3יקר אי + יה דיג  ANHו קו" קי  
LNצו  , 

 אצק

 םילכה לכ mn TP לארשי ךלמ דוד השביכש
psןיררגנ  jb qnnתשבוכ איהש ינפמ הלגעה  

 וניאו עקרקה שבוכ שריפ «Cr 5^ קרפב הציבב
 PR 6ב'ל םש) ^j ידכ איבמה קרפבו oom השוע
 ולא קופב .ןישבכמ לבא םיריכו  רונת ןיפרוג

qmתא שבוכה לבא (הנשמב .טיפ ןירדהנפ) ןיקנחנה  
 ףוס (D 'רמג  ,איבנה ירבד לע רתוומהו ותאובנ
 רתוומה יתמא ןב הנוי pus ותאובנ שבוכ (רומעה
 רכומה 'פב .'וכו הכימד הירבח ןוגכ איבנה ירבד לע
 דיפ 22 דבה ma 6 ת א ךכומה 'מגב תיבה תא

mףד  Groארמג) ישבכ םיריכ  nn C Grתורוק  

 ותשביכש (* יוגב .6* םיתיזה ןהב 6 ןישבוכש
 Dy pw תוטמ לע םיבכושה 67« םיחספד 33
 ןשב C ןישבכמד [ןסרע לע ןיבכשד] 'גרת יד יו

besםיתוכ תונב 'פד ג"סב  nאתלוגנרת 6 טיל  
 הכרבה תאזוד אתקיספב .אמוי אשבכו אמוי אימרד
 זמר הכרבה תאזו טוקליב אבוהו זיצק X" כ"רד 'קיספ)

 6 [הישוביכו ןה] C nsn תאז (ןיקתת

 par לש וש ארב 6'ןותנקמ אוהש יפל
 ,ביל omm 'ו גו ףשר ימוחלו בער יזמ
 ("ופופב ןכובמורזוח אוה ךכיפ ל'ויכ
 .("'וגו לארשי ךירש א שמ גילםש'אנש
 :prx םוגרת C6 היי םילהת וילגר תחת לפרעו
 ^C וכותב שדקמה mm C יהומדק שביכ אתטימא

 ,היוגב אשדקמ שביכ יהיו 'גרת Cn gn לאקזחי)

 יכ עדו ישבכ ךורע יסופד ראשבו quy "c3 לבא .ס"ש v33 ה"כו ישביכ רייפדב )? .ימלשוריבו םייש v3 לכב הייב (1
 ךרעב הייכו חיימ ב"יפ םילכלו ביבל טייות ןייע םיריכעה םינשיה םיסופדב ף"ירב לבא םיריבעה ימגבו הנשמב | ג"ונב
 םילכ לש םיריכה יכ ךורעה םשב pw םילכב שיירה 'יפכ ישבכ "יפו םיריכה (ב"ימ) םילכב א"יפ אבוה םשו 'ב רכע
 סרג םילכל גיהר שוריפבו םיריכה אפריגה י מ לש ו ר י ב אתיא ב"בד הנשמב תמאבו אוה דחא ב"ב לש ןיריכעהו
 Vy שרופמו םיריכ ייג ךורע vin ייג יפל win םדכ ךרעב ןכו ןיריכע בייבל v3 הימגר שוריפב ןכו ןיריכעה ביבב כי'ג

 היכו ,םידיבעה דועו םידבעה ב"בב 'ה םיש "כב היכו םידיבע תועטב ךורע יסופד תצקבו (ןיריכע) םיריכע
 םש דועו ,םש בייבל ס'דב אבוה ףייר יייכב היכו ביבל מייטשב היכו םיריבעה ייגמ שבושמש 3^5 איציניוו יפדב שייארב
 אתפסותבו Pressbalken ישבכ ונייהו דבה תיב תורוק שוריפו אוה ןוכנ ילואו ןידומעה ימגבו הנשמב Dus י"יכה ייג

 תובושתה שוריפ ny םיכסמ שוריפה הזו )5 .ןישתוכש 5/3 י"כב )? .ןידומעהו ל"צ ילואו ןידיתעהו אתיא זייפס בייב םילכ
 שריפ מ"טשבו p ביבד הנשמב ם/יבמרה ייפ בורק תצק א"פ (ny ש"ע א"פ םש (Uy יב רכע ךרעב וניבר איבהש
 םהילע דותש ידכ ןיכוררה םיבנעה לע na םיתיז לש תופוקה לע התוא םינתונש םיצעו םיחול ומכ ןה ישבכ םיריבע,
 .ןשבכמד ג"ונב )5 .ךורעה תפריגכ "3 יישרבו ירכנ ג"ונב )5 = .כ"ע "הכותבש המ לכ האיצומו םתוא (nex הרוקה
 תרעה ןייע השרדל ביתכ vow תאז בותכל היהש ליר תאזו הכרבה תאזו san 'תקיספבו יקיפפה םשב םש יקליב גייהבו )7
 ןרטנקמ אתקיספבו טוקליב היכו (* .טוקליו 'קיספב ה'יכו ךרעה הזב ואיבה המל כילאד תועטב טמשנ )9 .םש רעבאב שייר
 יפדבו י"כה לכב ה"כ ('% .ךורעב ומכ םייס 'תקיספב וינפלש רמאמב לבא ופוסב c אוה ךכיפל גייונב ('% ,רתנק עיייע

 .הכותב ביתכהו ירקה יפל הז (5% .יומדק aUis )!* .ןרתנקמ תלמ ans יוכו vy רצקתנו עוטק ע"פד ראשב לבא איציניוו

(t55 .הכותב ביתכה ( asןכו יהיו  spyפ"ס ינברק תא יתבר אתקיספבו )16  rbה"כו ןאכ 153 ל"צו תועטב רסח  

 'תקיספב ה"כו ןיסבכמ ישמא 'דבו ךורע יייכו איציניוו יזיפ ר"פדב ה"כ U)  .[ז"עשת] ו"עשת זמר ףוסל בורק bn טוקליב
 אתקיספל p/w יייכב היכו טוקליו יתבר np'ob "sy' קוספה שאר יתמלשה )!* ,סבכ םע ףדרנ שבכ םגו טוקליו יתברו כיירד

ism i»שיררד אהל ונווכו ושרד הנש ינב ימנ ה"יבד יכ .דיפ דצ יתבר אתקיספל דוד ןגמ לעב ריעה  v^תבשב  
 ישמא יפדב ('%  .וניבל* גלשכ ly דעו תישארב ימי תששמ תואבו תורורסש וללה םינשכ םכיאטח ויהי םא :טיפ
 לבא י'בר 'קיספב היכו (** .ןישבוכ ןהש דע ןישבכמ ןהש ןמ תועטב soU ר"פדבו טוקליו יתבר יתקיספב ה"כו ןיסבכמ
 יפדב ןוכנ היכ )?? .יאזע ןבד רמאמ לכ ייל כ"רד יקיספבו טוקליבו יתבר יתקיספב ייל (?% «am ןב ןוכנ ילב טוקליב

 .ןיארוק ונא יס יש בותכש ע"פדשבו איצינינו יפדב ה"כ (?5 ,שבושמ םש קר דיל יייכמ הארנ ןכו איציניוו
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 רמולכ Dy5^ תא ימחר ושבכיש א"ער 'ז תוכרבב
 ןייעו םימחרה תדמב זחואו ןידה תדמ לע ריבעמ
 ארצי ,רצי ףורצב שככ ןכו (ךועב ליעל) a ה"ר
 םונרת ,5'3 ט"מ תישארבל 'א י"רת ןייע 'גרתב
 j ץרא תשורי ןינע (ה 907 ,'נ ;'ו ,'ד םילהת
 האיפ ימלשורי aquae העשב q^ pow ע"לב

vכ'ד  i'y3 ,ושביכש םינש עבש 'b* nbn ^v 
inושבכישמ א'נ 'פ בקע ירפס ,ושביכש עבש  

 שובכל מ"למ השא תליעבו uy" ןינע (' ,ץראל
 תומבי beiwohnen ש"ל ע"לב ןכו )« ,'ז רחפא)
 שיא Ua) תישאו) השככו ץראה ואלמו :ה"ס
 ןישודיק .שבכל הכרד השא pun שבכל הכרד
 ןיא שבכל וכררד שיא אנמחר oos הושבכו .ה"ל
 תונג שבכמ ג'נפ ר"ב ,אל שבכל הכרד ןיאד השא
 ,'א ןג ךרע ןייע ןתוא הנעמו םישנא ישנ דצו

 י"כב) mui תא שככמ vo הטוס אתפסותבו
 ר"תפא .םישנה תא הנעמו (תוגג ס"טב טרופריא
 ינשבכ ךלמה ינודא תקעצמ nmm ךלמהו קוספ
 ,ךרעב ליעל ןייע ב"ער ט"ס תומבי לעפנב .ךינפל
 תירכנהו החפשה ny שבכנ ^ קרפ רומא ארפס

"b oe arbe (nוהסכמו שאר ףטע  sieh ver- 
hüllenןינעה הזמו  v'yebעקרקב םהינפ ושבכ  

 םוגרתו ,'ב שבכ ע"ייע Tn ב"ער ^b ןירדהנס
 לאשוה nx ש"מו שפכ ע"ייע ty 'ח 'ז ש"הש
 verhüllen, verbergen הנמטהו המלעהו הריתסל

snb"השמ ןונישבכו 'גרת (ו ,'ג תומש וינפ השמ  
 ,ז"י ה"רל 'יחב א"בטירה איבה 'גרתה הזו יהופאל
 ,םריתסמו תונועה ןמ ןימטמ רמולכ (פש שבוכ 'יפל
 שבכמ םאו ('ד ,יכ איקי) ומילעי םלעה םאו 'גרת
 ךשובלל םישבכ :םיבוט יכ 'פ ר'שהש ,ןושבכי
 ךידימלתש העשב «n$ םישבכ 07 .זיב ילשמ)
 ולידגה הרות ירבד םהינפל ש ב כ מ אהת םינטק

wy»ידימלת  meonיותס םהל הלגמ אהת  
 שדוחהמ דחא nv הכנמ ש-6  ע"למ n) .הרות
 תטעמהלו תקספהל הוליאשה by רוביע תנשב
 השבכו :ט"ל הדנ b") mt םיינש וא דחא םוי
 הקיספה רמולכ ,'וכו ימוי ירת השבכו . . אמוי
 «mb) po ןכו ev הציב ליטהלמ תלוגנרתה
 .ה"צק דצ כ"רד 'תקיספ בוכי עו ה רי צ ע תארוה
 םשו דחא םוי Ty ןתוא השבכ T's 'בר 'תקיספו
 .ולצא ns Dv דוע ןָשְבּוכ היה :ה"צק כ'רד 'קיספב
 םשהו -- .ךנודקפ שבוכ יניא א"לפ 'בר 'תקיספ
 ץובקבו אשְכְּכ ,שבכמ ע"ייע WO "D לש הארוהמ
 תארוהמ : ד"ל ןיבוריע בשומל תואסכ םוקמ יִשְבֶּ
 ל"נה b^ ןייע :ז"ס ב'בד יִשְַּכ ןינעב — 'א D" ףוס
 Eroberung, Unterwerfung שוביִּכ — ש"מו ךרעב

 תוירוה ימלשורי mm שוביכ נ"שו ב"ער 'ח ןיטיג

 שבוכ בותכ וליאכ )2 ^ תיעשי) םבוכ שרד ךפיהבו

 וילע רשא יללכה גשומה mim — ,'ב סבכ ע"ייע

 pb שבכ שרש ww יחכונה ךועה לכ עבטה

 ףעתסמ אבה T םגו םדוקה Tw לש הארוה

mbאבה ךרעב וניבר םייס בטיה ןכל גשומה  

 לוכי mm "םה pup יבורק םישבכ 'ג ןה ולא,
 ילב הז ךרע תאז ידעלב יכ יחכונה 'עב םג וללכל

 | לע רבד רבד בשיל יתאב התע ןכל en םירדס
 הארוה םצע ןמ .ךורעה ירבד תא תואלמלו וינפא
 הלא ולצאנ רצע סמר ךרד שוריפ v2 הנושאר
 תבש plütten ם י ד נ ב ה קלחמו רשיימ C8 תוארוה

 )£355 םשהוו ןישבוכ אל לבא (ליעל ןייע) .א"מק
 ותושעל ידכ רפעהו רפ א ה ח ט ש הוושמ םג
 ןייעו ןישבכמ לבא (ליעל ןייע) :ב"ל הציב קלח
 ר'סד ד"פס הציב ימלשוריב ןינעה הזמו ,י"שריפ
 ק"מ םג הזמו (ףרג וכפהו) ןישבכ pops ג'עס
 ץראה חטש קלחמ םג ,ז"'חא אבה ע"ייע ,^
 ןיבוריע .םהילע aub םינקה תייפכב וא קוזחב
 רמאנו ר ש ב ב קחדנו רצענ ('ב ,(ליעל ןייע) :ר"ל
 ו"טפ תבש אתפסות השּובְּכ הלרע :רשב תלרעמ
 ימלשורי 4^ ףד 5^ קרפ .תבש ימלשורי 07

mo»ילבב ןייעו) ,ט"ר 'ח קרפ  meraב"ע . 
 ךבסנש הלרע רמולכ ו"מ פ"פ ר"ב (רחא ןוננסב
 חכב השיפתהו הידר ל לאשוה (': ,רשבב
 םיחספ unterdrücken, unterwerfen מ"לב ומכ

 'גרתו ךרעב ליעל ןייע ,'וכו ותשביכש ירכנ :'ה
 mnn אשבכל O5 ,'ג n» bx תחת אכדל
 'גרת Q5 e ילשמ וחורב לשומו ,יולגיר אסכאל
 'א י"רת ('ט sb תישארב) ינעתהו ,הישפנ שיבכמדו
 ax ןירדהנס ל"זרדב ןכו ותלוז mp ישבכתאו
 ףוקתב תישבכר ,'וכו יתנידמ לכ תישבכ הלעו
 ,םידוהיה תא שוככו אוב :ה"נד ה"פ הכוס 'ורי ידי
 ר"קיו .ןטקה ינפל לודגה תא שככ רוכז 'פ ר"כיא

eאלש םוהת לע ןישבוכ וללה םירהה המ ז'כ  
sunתוינערופה תא תשבוכ הקדצה ךכ םלועה  

 ר"בבו ,ו"ל רומזמ ט"וש שרדמב תצק יונישבו ,'וכו
 תישארב תדגאב רחא ןונגסבו םישבכנ לעפנב ג"לפ

c'eקעניללעיל | ד"מהיב)  anימלשורי — 8  
 ליעפה בו ,אטוטרמ ע"ייע ג"ע ז"ד ד'פס תכש
 לע פתנ nob אטוז והילא יבד אנת שיִּבכַה
 .ח"ד ו"פ mes 'ורי ג"ע v5 א"פ תיעיבש 'שורי
 תייפכל ('ד לאשוהו הרות רבדמ השבכתנ אמש
 ליעל ןייע ארובה תוחילש השע אלש האוכנה
 תא הפוכ רמולכ רצי ףורצב דועו ט"פ ןירדהנסמ
 תא שבוכה א"מ ד"פ תובא ,ועינכהל ערה רצי
 בוט רתוי לבא vun תא שבוכש ibo אמוי ,ורצי
 / רמאנ ןכו וסעכ תא שבוכש י'עו 'מ י'כ 73

| 

4 

Y os 
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 C םינקזה וב ודריו וב דריל שבכ ('יוג השע (הנשמב
 ןימכ b" .הרוקח לעו שבכה לע "מ pats ג"פבו

yyותואב דריל ןיאבשכ תוניפסה ילעבל שי לודג  
 ולבטי אלש ידכ ץראל הניפסה jp ןידרוי ץעה

omo» me»םימב  yy ms penיחבזב .('שבכ " 
 גיסו ביעס (3D םישדק ישדק 'פד אמק הכלה ףוסב
 ןיאצוי םינטק םישבכ ינש הדוהי בר רמא (א'ער
 ןילדבומו בבופלו רופיל C ןיכלוה ןהבש שבכה ןמ
 רמא . . . ביבס רמאנש אמינ אלמ חכזמה ןמ
 תומא שלש םישבכ ('ישבכ לכ sen רב ימר
 תומא שלש mme חבזמ לש ("ושבכמ ץוח המאל
 .( יתוטוזב עבצא שילשו עבצאו הצחמו
 הבוג Cy ריכר זיפ ןולח 'פב ןיבוריעב ימלשוריב
 תומא םיתשו םישלש ושובכו תומא הרשע חבזמה
 תומא ש מ ח ךותמ םיחפט הרשע טקלתמה לת לכו

inשילש  Cישרפ ^ קרפ ארקי) (" אר פי ם ב  (n 

 ךריהש Ge wp 'ה ינפל הנופצ חבזמה Tv ל
 — :םורדב שבכהש ונדמל אה רע C5 'וכו ןופצב
 EU Up ךיש ככ "ב.ןה 8*5
 ?^n ארקמב רככ ןינעה הזמו ה"יחא]* .("ןה
 ושוריפו םיזחאמ אפכל בהזב שבכו 0 5 יב
 הלועו תכלוהו תעפושמ תחא הלעמ התיהו הגרדמ
 ןייע חכזמה לא הב ןילועש םוקמה דע עקרקהמ
 ,זעיבכ ('א p Dnm םדה 'גרתו ,שבכ שרש ק"דר
 'יחבז םישבכ ץובקהו ,אשביכל 01 xp םש) םדהל
 קיח ומכ אוה שוביכו .םשו םש ןיבוריע ימלשוריו

 -— pn] עיייע O^ ^ a לאקזחי) ארקמ לש

schlagen, ste- xóm, xÓUjo (י"למ ילוא v23 

  (chenןיקשמב ןושאר 'פב ( 4^" p'n(הנשמב

 הדוהי בר ןישבכמ יאמ .םיחירה תא ןישבכמ ןיא
 לזרבב p^ ,(" (ימגב םש) םיחירה תא ןירקנמ רמוא
 םיטחה ןוחטתש ידכ הקלח איהשכ םיחירה רקנמ דח
 י"שרל סחוימה b^ ה"יחא]* man ומכ

"bןיכתוחו התוא ןירקנמ 2/3 םשו רבדה ףוגב ןכ  
Wmה"כ)  pom»ייכב  ("rnתארוה ןכ תמאבו  

 גצק שַבְּכ — שַבְּכ 5

 שוביכל ןאכ ז"יפ ר"ב .ץראה שוביכ ג"ע ח'מר ג"פ
 תוענכה e qur" ץוכקהו .'הו 'ג "יס תארוהמ
 א"מ ב"פ תינעת Demüthigung, Strafe תוחכותו

 ןה הזמו ,ןישוביכ ירבד ןהינפל רמוא ב"פ םש 'פסותו
 ומכ) םישק םירבד b" ל"נה אתקיספב ןהישוביכו
 ירפס) תוחכות וא (הכרבה תאזו שיר ירפסב 'יאש
 YD פ"ר ר"בב לבא D^"  תארוהמ (םירבד שיר

qmתוכרב ךל  qm2 .תישארב)  (v2והישוביכ  
 : "יפו ןהישוביכ ל"צו י"שרל םחוימה 'יפו 'יג יפל
 החנההמ ל"נ כ'ע תוכרבה ow םייקתהל םוקמ
 רכינ םשורו לגר .תסירד רמולכ הסירד הנושארה

 (כ"מב אבוה) טוקליה יג יפלו תוכרבה וקזחתנש
qm.ךל תויוארה ןישוביכ ךל ןתיו תוכרב ךל " 

 יִשְבָּכ ץובקב אָשְרִּכ — .ל"נה ןבומה רתוי ראבתנ
ci»ש"מ ליעל ןייע יִשּובְּכ וא יִשיִבָּפ ךורעה ) 

 דועו ,^ תוכרב Geheimniss תורתסנו םירתסמ 'יפ
 6 גיכ ^35( םיִשְּובְּכ ואצי םירפפ לש 'יגל םיִשּובּכ
 'ז b̂ | תארוהמ ^nb» G הגיגח) meis דועו
 ראבתנ ר"פד ey" ושוריפו ךורעה 'יג יפל םישובכו
 תארוהמ דועו .הליעב pip רמולכ 'ו b^ תארוהמ
 י"שר שוריפו :ג"צ ןילוח אשבכב אשיר 'ז "יס
 5/3 DU ^ תוכרבב י"שריפ כ'ג ןייעו הנמטה

3nג"ונבו .שוריפ ילב 'ב שר ךרעב ה'כו אשבכ  
 י"כ yxp ןילוחל י"כ ה"מגר 'יפב ה"כו אשביכב
 ןיצורשכ רמולכ ל"הזב e^ (:א"מש אקילייגנא
 ץמרב ותוא ןינמומ המהב לש שארמ רעש ררגל
 'גרתו .ש"ע prs י"שר b^ םיכסמ ma ,'וכו
 ,אשיבכב רמטימר אירא /2 הכיא) םירתסמב הירא
 gas" ידהב וניבר 'יג תתימא לע הארמ דיחיה הזו

 — [(ליעל ןייע ץובק)

 םוקמ b^ תירקיעה הארוהב םדוקה ךרעמ) 035
 mo "pb" ןושלב הגרדמל לאשוהו הסירד

 ,Tritt, Treppe אשבוכ ירופ ןושלבו (ח" ,'ט יב
 px? C2 "m אמ אמויד ינש קרפב 06

 Op תבש  שדקה יבתכ לכ 'פב .שבכב ןילועו

 איציניוו יצנוש יפרבו !Vni הגשמב ימלשוריב היכו (* 20522 גיונבו | (ד"י) גייפ תבש אתפסותבו ימלשוריב היכו )|

 .םינקזוו ג'ו וב ודריו ג"ונבו םינקז וירחא ודריו D י"כבו ומוקמל ^b ןייע םינקז םלוכבו שיארבו mb תוינשמבו

 ירזיפ .ריפדב ה"כ (5 .רקיע ןכו n'a גיונבו ןיאצוי ר"פדב (+ ,רחא ןושלב תצק םשו 39 רצ ט"ידסל i'm ייפמ קתעוה (5

 סופדבו )5 usi ללצ ילואו ךומסב ןיבוריע ימלשוריב היכו ישבוכ ךורעב איציניוו סופדב לבא יחסונב היכו עיפרשבו

 תופסותב ייפ ןייעו אתורכזב ג"ונב לבא אתרטוזב איינב היכו (* ,ושבכ ייחבזב i33 םג לבא רקיע ל"נ ןכו ּושּונְּב איציניוו

 המא הלוע םישבכ [ישוביכ לייצ] ישבוכ לכ ינת :וניתואחסונב ימלשוריה תעצה איה וזו (5  .העברא ms  :א"מ  תוחנמ

Dn»שלש  pnושוביכו תומא רשע חבזמהש עבצא שילשו שלש ךותמ םיחפט יי טקלתמכ אוהש חבזמ לש שוביכמ  

 םג לבא ךורעב noun יוניש לע וריעה אלו ש"ע קוחר ןפואב ושריפו והיגה ןברק ירוישו הדעה ןברקו .םיתשו םישלש

 .ץוח .הידו לכ n'; eb ייחבז תופסות ןייע (my ג"עק ייס e mnm$ תבושת py דועו ומלהל השק ןובשחה םהיפ לע

 עיפרשבו ר"פדב ןוכנל הייכ )? .השמח qno הרשע טקלתמה רה ma ןיבוריע ילבב ןייע וניברד ןושל תטיהר ןינעבו

 הייכ )! ."םוררל םינופ ,jn ]»m :ןה «nz י"ע ןאכ וטמשנש ארפיסב תוביתה ('" .ירפיסב םיטב ntn איציניוו יפדמ ץוח

 .יג רקמ עיייע דועו איחיר רקנמ (i533 )!? .תועטב וטמשנו איציניוו יפרמ ץוח םיסופדה לכב
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 194 ינגכ — $23 דצק

 רבאמ oe S רמאנ mn ,קובידו הרוגח ew^ ל"נה | וילאו ןיכסו דח לזרב oz» םשה ונממו ל"נה י"ל
 : ביבס תוילו שיא רעמכ 'גרת בטיח ןכלו דילומה | ןייע דועו םיחירה דקנמ דח לזרכב p^ וניבר ןויכ
 ש"מ הזו רוחס רוחס קבדמו n [שוביכ] (שבכ) | ןאיוהיב, :םייסמ ב'נש p'nym — .'ג רקמ ךרע

 היולב הרועמה שיאכ 'וכו רעמכ יאמ ל"נה אמויב — behauen] ש"אל לע ותנוכו "א"לב

 reve ש"ע ולש חננמ ליא ומכ 023 יברע 'שלבו מ'למ (p^ שֶבָּ
 הלמה non" Olühefen רונת םע «qm ןָשְבְּכ | יי י"לב ןכו המחלמ ילכ ןימ הליאשהבו

 ק"פב adi שבפ שוש טשריפל מ"צואב .אתקיספב Sturmbock, Mauerbrecher, aries) ר'לבו

 הלונע .שוריפ ,ןשבככ היושעה G'Yb 0 הכוסד הילע איכה Gro רצ כירד יתקיספ) הלילה יצחב יהיו

 לש ןשבכ (ט'מ) םילכב ח'פב רונתב C ןשבככ | "7709 הכיא הלינמ שירב הבר ה (' ןישבוכ
a ^bהיד  Qnmלשו םידייסי | 97 7*0 לאקזחי) קיד = תונבלו  cusריסה ישוע לש ןשבכ שוריפ . 

 — [תּונושְבְכ :ב'פ ק'ב ץובקהו הייחאוי תומוח nib יושע המחלמ ילכ po ב"א) — ,ןישבכ
 וא | - .. . | םינויה ול emp ןכו חגנמ שבכו ליא ומכ שאר ולו
 JAM 73 ל .פילמ ילוא quas =) |שְבָּכ | by ביר nus pom ,(םנושלב םיימורו
 ולא 'םב CTurteltaubenart) םירותו הנוי ןימ םוקמב הינה am ןכל ותא קדצהו ל"נה 'ורו יל

 רמא Gro» »e Pv) gun ינמיס mil תופרט | תילאמש ןישב ןישבכ bns אתקיספ לש ןישבוכ
 יבגל םה םירשכ ינייצוצר ינשבוכ SUD הדוהי בר | אימש זמר יזחי טוקליב ה'כו ל'נה ר'כיאב 'יאדכו

 "ג ןכו ה"חא]* | .(דיד תואחסונב ביתכ | i תומלופו "miss 'יפש םרוקה ךרעמ ןישבכ
panז'מיר  v'é3ב"ח  repומכ ןוכנה לבא  seyי'כ ה"מגר |  ponoףד אקילייגנא "2 ץבוקב)  Vw 

 'ג yx .ךרעבו כ"ע וחימש con ל'זו "יפו (כ'עס | en םשו iban רעבאב 'חה .תרעחב ןייעו ב"ר
 תיציצ ןהל שיש ינייצוצ nos קר וניכר שריפ ןיסולכוא ב"פק זמר אראו טוקליו אב 'מוחנתה "יג
 םכחה קיתעה moe לעו ש"ע ,'וכו ןחישארב | ומצע םשב ןכ b" קיתעמה לעבו הברא הז הברה

 |i L , j :תקיספ שרדמ לש ןישבכ תארוה קמועל דרי אל יכ שיו Sehleiertaube )204 עיגאלאאז) ןהאזיוועל |
 ע"למ רזגנ en" ,םשארב עבכו הפכ ןימכ םה | [סלד

oל'נ ןושארה לבא שאר עבוכו רוזא רושק  
 תונושלב תופלחתמ ר"נמל  תויתוא תויהבו רקיע
 פ"ל אוהו רשכוכ םע אוה דחא ןשבוכ ןכל תונוש

 — [ש"מו ינשפכ ע"ייע דועו — .ל"נה

^b) NU33 *ע"לב  ARאלמ הדש  ^nתורוב  
onmהדש ומכ אוהו  maןייע לעבה  

 yb 3'D'3 ןישוריקמ וניבר איבה תחש ךרעב (וכרע
 נ"ונבו כ"ע רטמה D^ התושש 'יפו אשבכ יבד תחש

cןושְכְּכ * | ימב הידש לעבה תיב הרש י"שר שוריפו אשביכ  pyןויצ 'ר שבכ ע"ייע המלעהו הריתס  

 ,א"עס ג'י הגיגחמ יבד תחש וכפהו המושרה ע"ל wm xy םימשג

 ץובקהו 35  ע"למ ילוא אתיבוכ =) אתבכ ₪ ו ו
(Oz tms +ע"למ)  oןכו — קוביד הרוגח ןינע  (Kniüul 8222 D'53רומיא  

 לעב Cw» n^) [n5 אמלעב [אביער] אתיבוכ | םילוגעה ןינבה ירויצמ רמאנו קוביחו
(Land, Feston am Gebiüudeש"ע אתיכוכ סרג ךורעה שיא רעמכ 'גרת  C 

 (םש םיכלמב ק"רוב «m דח שביכ 05 s אימ)

 שוביכ ל"צו הרע שרש ק"דרב ה"כו רח שבכ ג"ונבו
 Tm א"עפ ד'נ אמוי ןייע קוביד pip ושוריפו דח
 a ב"חכ qma yy ןוככ * | רכעמ amp ןכו ,הרע שרש ק'דרל םישרשבו 'ג רע

wen)וכותב בשיל ;2 ומכ (*א ) ינגכ | שוביכ דבוע ט"כ קופפ םש ןייע דועו €5 ,ז  Gestell) mb» 
 -Scherben, Bruch םירובש םילכ )3 Gehüuse ןייעו ןוהישוביכ (GU.» mov םהיקושחו 'גרתו

 םוקמ 'מגב האורה 'פב (ש"מו םינפב ןייעו stücke | ע"למ אוה הלמה תרזג יכ עדו ,ג"ל ,'ז א"מ 'גרת

 וימר ב"חב יעיייע SA 13:593 אָתּוחְבַּב -

wmא הרעהבו '. 

 ןכו םש 'קיספב אחיארכ ןישבוכ סרג וניבר זחכב אוה רקיע םא פאו גארפו 'שמא סופרמ qun עיפד לכב wm ןכ ('

 אתקיספב ןכו הבראה pus ןישבוכ ןהילע דימעה כ"רר אתקיספבו nin רמא :תועטב ר"פדב )* 05 יתבר אתק'ספ ב
 היכו )?  .םש אתקיספב רעבאב שייר תרעה ןייע וניבר ייג בוט רתויהו ושרפל קחדנ םירפא ערזבו הברא םישבוכ יתבר

 .אתיכוכ עיייעו (+ .רויצה ve ייישריפב
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 525 y'b3 ןכו הטמל ךשמנו הלעמל בחרש ךרואב |
Günglieh. lünglich-rundןידימעמ ןיא 'פד נ'סב  

ovy)ףועה ינמיס 'מגב תופרט ולא 'פבו (א'עס  
 usa יציב IDs (ys 7D) בייעס ג"ס ןילוח)

copeירבוע  Durלכ םיציב ינמיפ ןה ולאו  
 דחא השאו תלגלוגעו C [תרדוקש] (תרדוקש)
 'בו ("ןידח הישאר 'ב mno on ns השארו דכ
 תונברק לכ קרפד C x3 .(' 'וכו pus הישאר
 תוינוניב תוידול תוידכ תויבח sin +.ו'פ 'וחגמ) רובצה

^bולא 'פב .(' תוינוניב ןהש דול לש תוידכ תויבח  
 ינה (ביער ח'ג (jor הילגר ורבתשנ 'מגב תופרט |

wenרתב הרכד  sonייפ ,[ןיירש] אתש יחרי  
onםשלתשמ שדוח 3^ רתב (" דכב ועילתהש  

 ןילוח) ןנירמאדכ שדח 2^ ךותב inb רבכ םשלתש
 3^ םייקתמ וניא םצע וב ןיאש )"55 (איעס חינ
 ץראה לע וצירשה אל אתשהד םיעלות ינהו שדח
 mo םינושש שיו ,(" והייתובר תוריפה ןמ אלא
 ג"פ )5 ימשמוש לאירכ יכ 6 'ג חטוס) ומכ ש"ירב

p[תיבחה] ל עב דע ' ו כו דכה תא חינמה  
 )5 (.ז'כ םש) 'ר מ 3 UD) גפ 'p וקזנ ב בייח

nnbונייח אפפ בר רמא 'וכו תיבחב םייסו דכב  
 תיבחה jb ןטק דכה ןל אטייק, man ונייה דכ
 הדכו (ו'ט ה"כ (new רמאנש םימ ןיבאוש ןכש
 הנמלא 'פד ג'סב .('" 'הנממ הלודג תיבחו המכש לע
 אזוכ יתב ןב mes rwn (.'ע («me לודג ןהכל
 הדכ יתב ןב תרפכ יניאו המורתב ינליכאמש רזממ
 ןב תכרבמ b^ ,המורתה jb ינלסופש לודג ןהכ
 (:ט'פ םש) ןנתדכ המורתב הליכאמש רזממ התב
 bw הרומה b" ךכ [beso [לסופ] רזממ
 הז תרפכ ינירה רמא אוהש םוקמ לכ ("אצננ מ
 רמולכ ויתונווע לובסל ומוקמב cron ושוריפ
 תרפכ יניאו רפכתהל ילע לכקמ ינא ויתונוועש

 הצק 122907222

 b^ אייל ינגכ ארהנל יבצח (.ח'ג «m הרקענש
 תשש ברל ('ן י מ ה ותואול ('ו ל ש מ לשמ ח"ר
 תא תוארל ןיאצויה Dp אצויו םיניע רואמ היהש
 רהנה לא םיכלוהה יבצח םיארקנה םידכה ךלמה
 ןיארקנ nm םילכ )535 לבא wb ןהב בואשל
 רמולכ איל ןכותב םילכה בשיל םייושעה יננכ
 ('י א ל איל p^ ןיכלוה ןכיהל ןיכלוה םוקמ יאל
 יפל ה"יחא|* — .םירובש םילכ ינגכ םישרפמ שיו
 ,eassa 'צמאה ר"למ הלמה רוזגל b ןושאר 'יפ

"b casa; caga — cagiaהמ רבד וב רומשל קתרנ  
mmןטק תיב ונינע  amsהרימשל המודכו םינקמ  

 AS ונממו 35% LSU iS פיל ep gom דחאו
 | kleines Gehiüuse, cassina תיעצמא ר"לב ןכו

  .Fleehtwerkךורע לש ינש 'יפ יפלו «n 33" םדוק ועילתה םאש ןנירמאד ןיירש CÓ ןליאה ןמ |
 פ'למ הלמה הוזגל לכונ  Jieץובקבו -= 6
b" ס"שב 'יגה 'פ י"כב יכ עדו םירובש שוריפ 

 ינגאכ ארהנל יבצח בר יב רב אנימ אוהה,
jp רצ תוכרב) ם"ד לעב בתכו "נג ינ 'ג יש ד 

 ארתפ היל תילו ('ק הרעה  cyרתופ יכנא לבא
  ims'פ י"כה םרוג היה ינגאכ םוקמ ד'עפל יכ

 שממ אוהו (יגישד) 'גישד  Dתוא יכ ל"נה =
 הפי הלוע  pyשד לש תוירבע תויתוא תביתכ

 וא)  wbרהצט ע"ייע « miאצמש ןעיו (יקדצט 'ע
 ןכל 'מ י"כב אתיאדכ ת"יכב ינגאב "3 םג רפוסה

 .ושריפו ינגאכ 8/53 ^30 זחא  Uyהלועש יגישד
 הפי רתוי  oyתיסרפ הלמ התואל בורקה אטבמ

 הדצב בתכש .הממ ןויכ הלמה וז לעש היארהו
 ינגינ תלמ  seneכ"ג ד"עפל  259 b'bתוכיתח 'יפ

 פ"ל ערי קיתעמה רפוסהו .םירובש םירבד ,תוכיתח
 לע  munאמנודהמ הארנכ  bunאב ןוילגהמו

 [המינפ --

  33ילד ,תיכח 206, 498% י"לב ה"כו מ"למ)
  Fass, Eimerךשמ שוריפ 705 לעפה ונממו |

 .זמר אימ טוקליבו יקורצ ג"ונבו םינושארה םיסופד לכבו יייעבו םייש י"כב אוה ןכו )? .לשמ ע"פרשבו ר"פדב אוה ןכ )!
bה"כו תררוקש ב"ה ייכה ייג יכ עדו )5 .ןאל ביה י"כב (+ = .ינב ריפדב (* ,םורוקיפא 5 יוקיפא  (m vniםיציב  
nחיר ייפב  v3י"כבו (.ו"כ ףד אקילייגנא ייכ ץבוקב) זיעל  v6זיעב יישר ייגכ תיילד ינשב תרדוכש ל"צו תרדוכש  

 ףיוקב תרדוקה ב"ה י"כה ייג ר"עפל לבא דככ הלוגע שוריפ ומייסו תרדוכ היד .דיס pons יופסותה תרוסמ י"פע םש |
 לכונ ןכ ילואו תרדוכש 5^«( תררובש סייטב עיפרבו ךרואב תוכשמנ ייפ המושרה ע'למ אוהו תלד ינשב ל"צ קר רתוי חונ
 וא pus הישאר יב אתיא ןילוחב לבא nm זיעב רדסה ןכו :(* .ייל עייפדבו ja י"כב קר om )5 .ךורעב ר"פדב תורקל

 ויו w33 ןוכנל més )% anm ז"עבו ןאכ אתיאר ומכ ןילוחד pus םג וניבר סרג יב דח quai םלוא jun הישאר יב
 vi ייפב ('1 .רבכ םייטב ויו י"כב )19. ,וישריפבו (: ב"ל A יננא י"כ ץבוקב) "3 ה"מגר 'יפב היכו (* ,גירב עיפדב לבא בי'הו
 (.ויטש ףד 'גנא ייכ ץבוקב) ןילוחל י"כ ה"מגר b^ קתעוה )1? .ה י ר ב לכ 3533 היימגר 'יפב הייכו ('* .עקרקה jo היימגר
 רתב ןתוא ןימישמש דכב ועילתהש ירמת ינח רמולכ אירש אתש יחרי רפירת רתבל אדכד ארמת vn cma ייא םשו
 ןמצע תוריפה ןמ ןה אתיבר םוקמ ועילתה וישכעד ןיעלות ינה ןנירמאר ןיירש עקרקה ןמ ןתוא ושלתש אתש יחרי רסירת

qn(ומע) ולעש ןהש עקרקה ןמ םמע ולע אל  [noy]םיתמ רבכ עקרקה ןמ  qniשדח 3^  imאל אתשהד ןיעלות  
 םדכ y/wy לבא םירכ :ינה היד ^in ןילוחב יופסותה ייגו .איירק ךרעב היכו אירק יכ ג"ונבו ('+ .ץראה לע וצירשה
 ס"שב) p/3b חיר ייפמ קתעוה )15 ,יוכו י"ע עוטק ע"פדב לבא ירמג ל"ר 'ג אתיא םשו Yn י"כב ןוכנל «ne )15 .[םורכ]
 DA" יא אצא ךרעב שיימ ןייע ('* .םש קיבל מימשב אבוח דיבארה "ny ןכו :ו'ט יציב רופסמ חכומ ןכו .שייע (אנליוו

 XAV. םש אובמבו ח"מר

25.* 



196 275 "ww — 72 וצק 

 ןישודיק 'שורי ,אמח דכ TY DU ,עמש דכ ג'עס
 תוכרב ילבכבו qe דכ i'Db ר'ב ,ד"ע ג"סד ג"פ
 : ב"צ םש ,זיגר 75,35 ק'ב ,'א ךמ ךרע ןייע 7
 , . םירמ דכ א"י ,ז" 'ומש 'גרתבו ,'וכו ןניוה דכ
 4 /3 םירבד 'א י"רת ,'ט )3? םש ;חנמ דכו

"Unא"ש  ssו"ט ; n UBדכ  emףורצבו  py 
 :ד"מ הכוס יִַּּב m3 = ּוָּכ עוטקבו Gem אוה
 ודכו .ט"סד ד"פ תינעת v ,'וכו ירייד יתיווה ודכ
 ,אבט ידכ ד"ע מ'ד ב'פ ז"ע v^ ,'וכו יימח ןווהד
 רתומ אלוכ היל ביהי ידכ ג'ע ה"כד ו"פ יאמד 'ורי
 ןמ הבכרוה יִרְּכ תלמו .רוסא אגלפ היל ביהי ידכ
 ה"כו רשאכ p ^72 S/N^ .הז b "y^ ןמו ןוימדה 'כ
 יד TU ןייע ו'ט ^a ו ;'כ 'ח ;'ז ,'ג לאינדב

SWודכ —  "mע"ייע ןודכ םוקמב דוע  pmaג ', 
usns72 ומכ 'יפ דיִּכ  ^bהיעשי םוגרת רשאכ  
wsו'ט  T513 םילהת 'גרת ןייע דועו אלבקב  

 מ"ב לעפה op רושקבו 1, 353 יוועלל ר'תמעבו 'ה
spב"ב ,רמימל ןניעבדכ  Upז ןירדהנס ,רמארכ ' 

 ^w: ה'ר ,היל תיאדכ sx םשו ודבעדכ א"עו
 (:היכק א"ח) .רמא ע"ייע אברעמב ירמאדכ .אתיאדכ

 םשה םע ןכו ,(האלהו פיק (be ע"ייע ישניא ירמארכ
 -- [הברה ןכו mim ברדכו :'נ 'חספ ,אברדכ :ט"צ מ"ב

 תדלוי השאב הביז םד אדוכ פ"למ $13 =) אָדּכ
Blutuss = =ןייעו  Cylפב ' DNOןידימעמ  

 C) אדוכל (Geo) w2 Uy ןיאפרתמ הכלה ףוסב
 Q5 3 תישאיב) המכש לע הדכו ךינמיסו ארכישב
 התדיל רחאל השאה [ת]זחואש אוה חור, שוריפ
 י"כ ח"ר 'יפמ קתעוה ה"יחא]* ."אדוכ ארקנו
 xi mun" (:ז"" my אקילייגנא י"כ ץבוקבו ז'על
 אדוכ ארקנו ןוכנל אתיא 'יפבו הדוכל תחא םעפ

 — .[פ"לבו ךורע "33 ה"כו ,ף"לאב

 ₪  373פ'לב)  ox y'b3 372מ'לב 3:3
(leugnen, lügonא'ט) ול שחכ םוגרת  

a^35 חיי  mbול היה בורקהמ ה"יחא]*  
 (וייט ?nn תישארב) הרש שחכתו 'גרתמ היאר איבהל

 - אנשלב םגרותמ בזכ אנשיל לכ ןכו הרש תבירכו
 (mun אבידכ N272, ראותהו .ןמגרותמ ןייע בדכ

n^ Spp:אָבְדַּכ 272 םשהו ,('ט +'ל היעשי ;ב'כ , 
 אבובדכ תולפכב ןינעה ףקותבו אתּובְרַּב 82
 א"ער ט"נ תוכרבב ןכו .1, 854 יוועלל ר"תמע ןייע

 'מ "53 ה"כ .אבדיכ הילימו אָבְדיִכ אימט אבוא
 ידכ דועו .ןיבידכ ילימו אוה בידכ : ראותב ג"ונבו

 — [נידכ ןמ עוטק ילוא אבה ע"ייע

 יניא רמולכ המורתה ןמ ינלסופש הרכ יתב ןב
 ,המורתה jb ינלסופש לודג ןהכ יתב ןב תכרבמ
 אוהש רזממ םושמ C ןטק ילכ ע מ ש מ אזוכ
 .לודג ןהב םושמ לודג ילכ עמשמ הדכו תוחפ
 — תומביב י"שריפב כ"ג אתיא ןורחאהו ה"יחא]*

 תוכרב ןייע םדאה לע הליאשהב אבצח רמאנ ןכ
 א"עס ו"טק p'33 ה"נכו -- .'ב בצח ךרעבו .ח"'כ
 ww" םלשמכ א"עס U'3 מ"ב .שבר לש ודכב
 מ"ב ,'וכו אדכד WU" 'יפא JY ב"ב ,'וכו אדכמ
 N'UD םשו ,אדכ עקפ ב'ער ^t ק'מו א"עס 'מ
 ןטק דכ שוריפ «n7 הלילק ןושלבו .אדכב היתחא
 W^ ט"פ תוחנמ אתפסותבו ליעל ןייע ..ז"פ תוחנמ
 'א רכ ע"ייע ס"מ יינעתו 'מוי 'וריב הדכ לבא תווירירְּ
 ודכל n" מ"ב םילכ אתפסות נ"לב דוע אתיאו
 ןידכ יתש :ץובקה ד"ע ג'ד ג"פ ק"ב 'ורי ,תינקיר

nnsב'יפ יתבר 'קיספ ,'וכו ןיי לש  nw»םידכ  
 לש םידכ ינשכ א"י ןמיס win 'וחנתבו ,םימ לש
 — 10 ל"נה םוקמב סעטטאל mn ש"מ ןייעו םימ
 וא טלפ זעול ב'נש ק'העבו ליעל ןייע 53 ראותהו
 י"שר זעול ןכו plat, flaen ל"ר ש"אלב ךאלפ
 — plait = plate צ"לב א"טלפ :דכ .'מ ז'עב
 השוע שוריפ Büiner דָּדַּכ :םשה םוקמב ראותהו
 'מ י"כב ה"כ 7322 תיבמ דכה : ה"נ םיחספ םידכ
 ןייע 'חספל י"כ י"שרב ה"כו ב"ער ̂ ק"מבו פ"או ,'ב
 . < תבישי י"פס מ"ב 'ילכ 'תפסות ץובקהו םש ס'ד

pueםיסופד תצקבו ,'וכו הרוהט  ^a)ןידרבה  
5nפריא י"כ יפסותב ה"כו ןידרגה וא ןידדכה ' 

 p^ ל"נה (ry ןילוחב 702 לעפהו .(589 מ"קוצ)
 תדדוק "30 'יג הארנ רתוי לבא דכ תנוכתכ וחארמ

 — [ש"מו ךרעב ליעל ןייע

7G3 ןמ בכרוה) 75  c»3 ןמו  (= ewןכו  
cq 203 5/03ןכו ּוהְרַּכ ןמ רצקתנו  

 als, zur Zeit als) אוה רשאכ D^ ּוהְדְיִּכ = ּודיִּכ

 דכ ןלגע תיש ",i€ רבדמב) בצ תולגע שש 'גרת
 ברחהו בערהו רבשהו דושה 'גרת .רשאכ 'יפ ןייפחמ
 C ]133[ ךלע ןותיי .עברא ^T (w 3  היעשי)
 ודכ (ג'ע ו'טד איפ) 'שוריד האיפד אמק אקרפבו

pe(תיב)  [mas]הלחד אמק אקרפבו .הדעוו  
 C, יודיב בסימל יתא ודיכ (.ה"גד web ימלשורי)

"bמ"ד ימלשוריב הברהו ה"יחא]* ,אוה דכ  
m»: ^w3דכו . . ליזא הוה דכ נ"ע $^ ב'פ  

 (ס'שרהמ 3 ה'כ) היל ןותיימ הוה דכ םשו pes הוה
 ח"לד ט'פר תיעיבש .rv" .היל ןתיימ ווה דכו ל'צו

2 

 yn' תליחתב ליצכו (+ ,יודיל i33 (5 22 ג"ונבו תומשה הלא לע יגרתה טימשה «i7 יכ יתמלשה )? aa י"כב ה"כ )!
 ,הדכ א"הב ע"פרבו ב"ה ,'ב 'א yy י"כב mM ףוסב ףלאב
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 ואלו ןינמיסה וניתנשמ הריכזה הררג ]228[, רמולכ
 יהנס ןיקדוב דציכ 'מגב 'הנסב ישילש 'פב .'ןה אקוור

vידכר ילימ לכ אברד הימשמ ןנירמא יכה (ב'ער  
 (C'T אמט גד 'מגב תורוכבד ק"פב .ישנא יריכר אל
 אתנדוכ ןל הוה והל sow ידכד ילימ יל אמיא ל"א
 קיסמד הב «vn (*אקתיפ הל ילת חוהו C אדילואו
 Cv הדלי ימ אתנדוכו יזוז אפלא האמ אבא )53
 תואחסונב ביתכ יאדבד ב'א) — .ידכד ילימ והינ
 | בירנדכ ya" יאידבד ג"ונב היחא|]* = ,(ןדיד
 ילימ as ^35 אתיא י"שר 'יפב לבא [יבידכד]
 בזכ ירבד ביזכד ילימ א"ל חור ירבד 'יפו ידכד
 "יפב כ"ג "יא וניבר "גכו יבידכד ?in "y^ י"שרבו
 ייפו GT'D ףד 'גנא "5 ץבוקבו תורוכבל י"כ ה"מגר
 B^ הפי הלוע הזבו כ"ע sis לש םילשמ ידכר ילימ
 תלעות וב ןיאש רבדו רקש 'מולכ ל"נה 'יסרפה הלמה

unnützיזוז שניא ידש אל ב"עס ו"ל תובותכ ןכו  
 ,'וכו ידכב אניד יב יחורטאו ב"ער ט'פ ק'ב ,ידכב
 : םשו (n ןיטיג .אנירש אל ידכב יזוז op מ"ב
 אתרדא אל ידכב א'ער ב'כ Dum ,ידכ שואי
 תומכי ,ידכב העקפ אל . . 7223 העקפ .ט"כ םשו
 'ה mn .קופית ידכב mà ss ב"עס טיל
 הבסנ ירכ ןינעה ןכו .'וכו ורפס ידכב יכו .ב"עס
 ,אל לע םנחב ותנשמ חקל b" נ'שו :'ה ןישודיק
 וא ךורעה 'יפכ אוה אמלעב אפטיש רמולכ רבד
 רמולכ ךורעב 'יאדכ וניתנשמ הריכזה הררג בגא
 ח"ר 'יפב תמאב ה"כו היטקנ אמלעב הררג בגא

mí»)ידכ 'ע קחצי דחפב ןייע דועו ,(אנליוו סישב , 
 ןויכ יכ ריבסהל ל"נ איבהש ח'ר b^ ןינעב לבא
 entreissen ףטח שוריפ 8 ע"ל לע ירכ תלמב

 שרשו רקיע eee יברע 'של לע היבסינ תלמבו
 :ח"ר b^ יפל (הבסנו אבסנ ידכ ןורתפ הזו רבד
 רמולכ היבסינ pio) : בוט רתוי ילוא וא) קוסיפ

nnןיסחויב לבא .ושרשו ווקיע ונייה ורכז  
 ןייע רחא ןונגיסב ךורעה ןושל אבוה 160 םלשה
 הנבז תלמ יתהגה ovn אאא1ז ליעל :א"חל אובמ
 ןושלמ ךורעב ורכז pan כ"או ובנז ל"צש ןיפחויב
 'יפב יתאצמ התעו -- בנז רמולכ «nmm = רכז

msפישב ,יה ה"רב  Ge?ל"הזב  pe)אדסח בר  
 — [כ"ע 'תיירבח וגמ ורכז ךותח רמולכ היבינ קוספ

 שיא ^5 quidam $153 = P פ"למ 53( ידב כי

 -irgend Jemand, ein Ge אוהד ןאמו םתס

Cwisserימיש 'ר אמיתיאו אפפ ר"א ב"עס 'ב מ"ב  

 : y'3 .ד"מ אמוי Ty נירו הל ירמאו ישא רב

 זצק הרכה יכיל

SNO ע"ייע mo 5n ם"ט הדב * 

 ךורעה 'יגכ רבודב ל"צו ^p :'ו תוכרב רב ודכ *

 .ש"מו ש"ע רבודב ךועב

 דח רבד לכ by מל'ע  = M דודּכ *
Seharfes, Spitzes, Eisen- לזרב תשע y 

  stückוניבר איבה סומלוק ךרעב +םינפב ןייע דועו
  5mאתקיספב  ^mרצ כירד יתקיספ) הערפ :.חלשב

  Greןהייחש תחת שא לש תוידודכ ןינתונ ויהש
 'דבו ר"פדב ה"כ ןהינרפצ תחת הנק לש תוימלוקו
 האלהו 'זיפ 'פדמ לבא (ןהיחיש תחת םשו) איציניוו
 ישמא 'פדמ קיתעהל העט כ'כ) תוידודב "גה
 'ינה ןכו ('שמא 'פדב "יאדכ תוידודב ל"צו .תוידוד
 ןיאיבמ ונדמלי םשב ז'פרת זמר םילהת טוקליב
 ,'וכו רואב ןתוא ןיננלמו לזוב לש תוידודב

m3 תחת שא לש תוירודכ יא ל"נה אתקיספבו 
 לש תוירודכ ז"ט רומזמ םילהת ט"ושבו םהיחיש

 ןינתונו ןינבלמו לזרב  n'5ב'ל תישארבל ן"במרב
^b ונינפל לבא ז"ע פ"ס לע ותנוכו ר"ב םשב ו"כ 

 יכ  DNיתעבשה 'פ ש"השב "יא לבא רמאמה שאר
 שאב ןתוא ןינבלמו לזרב לש תוירודכ ןיאיבמ ויה

 ךרעב יכ עדו ,'וכו  TI'א  wwe 0627ךורעה

 דידב ומש ןליאה תוביבס ןירפוח ובש לזרבה ותוא
 תוידידב ילוא כ"או  pip ^eךשמהה לבא םודרק

 לבא תוירודכ אתקיספב םש יתהגה ןכל ולבוס אל
  psט"ק י"כב תמאבו ע"ייע רודכ לש ץובק הז

 ןוכנ ילואו תוירודק סרוג סומלוק ךרעב  sinע"למ
  $2םאו .תוקזחו תולודג תוכיתח  ^iר"פדה

 תויִוְּכ זא רקיע איציניוו  ^pתוכיתח ל"נה ע"לב
 הלמה תא בותכל יוארהמו דח רבד לכו לווב
 ידְודיִּכ מ"ל םע ותוושהל הצור היה ילואו תוידודח

 ,'מ בויא) שא  (Gnםיריפ ב'נ םש םילהת טוקליבו
po ^5 3!  יכ בל'ע spy ף'כב 'יגה זא לבא 

 .ל"נ psy םיריפ לש חמצ

 בוט רתוי וא 232 ךוע ןייע בידכ jb, "up כ יִדָּכ
 ןייע דועו Lüge s: ^B (I 0$  פ"למ

 Cn no םילגרלו 'מגב ה"וד p'es (םינפב
 היבוקא יא היל [אעינק] אנמיז חספ
 6ה:ל יחדיא היבוקא אל יא|]('יבוקא
 אפטיש שוריפ .אבסנ ידכ ('חספ אדסח בר רמא
 אדסח בר קירפו בותכ ח"ר "יפב ,אוה אמלעב
 C אתיירבה וזמ ורכז ךותח רמולכ .היבסינ קוסיפ
 (v» mu 6המלשה ףא 'טגב תואיצמ ולא יפב
 אבסינ ידכ ןינמיס היל אכירטצא ןיעבות אנת (ביער

 '( maps 3753 9 yn) nonem yos ףוסב ש"מ py (1 .חספ 55 vm ) wes יבו יא ויו ייכב m ןב (?
ami (51 .ארילוד ) mי"כב  Yaיתסונב היכו יבו יא  v3)5 .אקטיפ ע"פרבו ריב ( a39 ,יבב ( anisלייא  on 
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 2^" יקיספ) הרעוס "moy אתקיספב (דואמ םודא
 ,רינ היעשי) ךיתושמש דכדכ יתמשו | (.ו'לק :היילק
 רמא יול 'ר ןידכו ןידכ cos Ü אבא יבר 0^
 ,('היידכדכ ינבא רמא יול ןב עשוהי S. C ןוניירכדכ
 אנידוכדכ ימלשורי 'גרת G^ n) תומשו ריפס ךפנ
 :"גה ונינפל 'ב י"רתב ה"יחא|* ,אנירפסו
 וניבר איבה ןוניריפס ךרעכו אנירופמסו אנדכדכ
 י"רתב ןוניריפס ח"כו ,ריפס ךפנ ימלשורי  םוגרת
 «m ןידוכדכ םגרותמ םולהי םוקמב םש קר 'א
 ק"דר wTvb לבא .א"י nb mew 'א י"רתב
 םוגרתה 'יג איכה דכדכ שרש םישרשבו היעשיל
 יכ עדו :אנירפסו אנידכדכ : ךורעב ומכ ימלשוריה
 ש"ר היגהל הצר 'תקיספבו 'גרתב וניבר 'יג םוקמב
 ,ןידוכרכ ,אנירכרכ )0/2 תוא םש 'תקיספב) רעבאב
 11, 405 ל"תמעב wb" 'חה mon ןכו אניידכרוכ
 ןויצב ךורעה a mss" כ'ג איבה ןורחאה הזו
 קד אל לבא ןודכרכ mmm mb פ"ס הבר תומשמ
 וניבר לש וטעמ אצי אל םלועמ ןויצה הז יכ במיה
 ר"מש שרדמ רדסנ היה אל דוע וימיב רשא ןתנ
 איבהו ןודכרכ .ךרעב ןכ ףיסוה איפסומ ברה לבא
 ב'ר יכ עדו .ןודכרכ mmm ןוטניקי יול b םש
 a ןינידרב . + ןיתינקייד ג'ונב יכ Tan םהיתשב

ywביח) ןונידרב יעבו ש"מו ןיתניקייד ןיטניקיד  
 ,אנידכרכ ,ןודכרכ הינהל ונכרצוה אל תמאבו "פק
 37232 b"^ הלמ bp ןתוושהל ידכ אניידכרוכ
 080% xxgynüóviog מורו י"לבו 827373

carchedonius, chaleedoniusודלונ תומשה ולא יכ  

 Qo MÉS 525 ep תחא איהש (S3 עילמ
 סואיניזיג $py XS י"ע דכדכ 'יפ שירק ]' 'דוהי
 םדמדא אוה תויברעה תולמה ןורתפו .660 סוריוזית
 תנוכ ד"עפלו .hochroth םדואה תילכתב עבצ 'יפ
 ליוע .סחל ,דעב ךרע jy ע"ל ערי בטיחש יול 'ר
 y'b אוה דכדכ יכ ראבל vns) םיכרע דועו
 תלמ וב 'ראותמו םדמדא עבצמ רמולכ ןוניירכדכ
 יכ ףיסוהל אב יול ןב עשוהי o ךיתושמש
 תקייודמ ןכל המצע ןבא וז תיברע הלמב 'ראותמ
 ,ב"רד אתקיספב ל'צכו היידכרכ ^ נ ב א וניבר 3
 רדסמה יכ יולד רמאמ טימשה יתבר אתקיספבו
 טימשהו nns wmm jn תואחסונ יתש יכ בשח
 ,םש רעבאב םכחה ש"מב ןייע me תצקו תרחאה
 ןידכו ןידכ [אנחכ רב] אבא 'רד רמאמ b^ ןינעבו

 דפְדִּכ =

LE" RUN» AME. B xu t4 WEE M uo 

 . vr " "xו

 ןילוח 53 ריזנ .'צ תומב' su הליגמ :ה"נ 'וחנמ
 שוריפ םלוכבו א"עס 'ח תוירוה n"p. .א'פ .ג"ע
 רמאמה לעב םש ס"שה איבהש רחא ידכ הל ירמאו
 רמולכ ידכ הל ירמאו םייס רמאמה ילעב הזיא וא
 תיכזה ילב םתסבו אוה רחא שיאש םירמוא שי
 י"כ ח"ר 'יפב יתאצמ ןכו הכלהה «mv םכחה םש
 ב'לק ףד אקילייגנא י"כ ץבוקב) ow תוירוהל
 ש"מו ,'רבס םכח אלב, :ידכ nb ירמאו (ב'עס
 םכח םש וניא ידכ הל ירמאו, (םש) םלשה ןיסחוי
 ow תריכז אלב הכלהה וז הבישיב רמאנש ל"רו

SENלמ ץא םנהב ל'ר הב סניד כמ  
 תוכייש ול ps ompn Twy ןייע הבסנ ידכ b ^b] יכ
 פ"למ רזננ ןורחאה הז יכ ידכ הל ירמאו רובדל
 אל םכח םש :ידכ י'שו םשב ש"מ b ל"נה
 לע ש"מו R5 תוא שירב ה'דס כ'ג !jy יתאצמ

 .ש"ב
 72 ךרע ןייע .als wie, als wenn רשאכ "5 "13 *

 M רעב

 מ"למו וכרע ןייע cu ןמו ןוימדה 3 ןמ בכרוה) "13
 so viel als genug — ךרצנה רועש *55 ^5

(genügend573 ןימיג) תוטועפה 'מגב ןיקזינה 'פב ( 

vwןושל ב"א) — .וייח ידכ םושמ ןנחוי  pie 
 רקיעה הז ps) (n s 2930 ןרוסחמ יד הז

ya555 ןוימדה 'כ רושקב סגו ה"יחא]*  
 ןייע mur ת"יבב w" םגו 522 ל'זרדב ןכו אוה
 ךרע לש יידכ סג ןינעה הזמו ,יד ךרעב תואמגודה
 יידכ b^ לבא ןכ ריעהל ב'רל ול mm rns אבה

 — [והעטה

 ,genügend, werth םדוקה ךרעמ יאַרְּכ — ייִדָּכ

Gwürdigזימ תומבי) ץלוחה 'פב רזחמה 'מגב  
 ותוא ןילבקמ +' ידכ יניאו ינא עדוי רמא DN (א'עס
 השא לכ רמוא רזעלא 'ר 'מגב הדנב ק"פבו .דימ-
 ךומפל < רזעלא 'ר אוה Cr sew (:'ט 'חדנ)

voyשוריפ 'ינוי ןושלב ב"א) -- .קחדה תעשב  
cwmי"ל לע ב"ר תנוכ ד"עפל ה"יחא]*  

gebührend 0%ךרעה תלחתב ש"מכ ןוכנהו  
Two»יד ךרעב תואמגודה יתיברה דועו .םדוקה  

 — [ח"פ םשו ג"פס 'טוס 'תפסות יידכ דוע ןייעו ש"ע

 -Kar דואָמ ,המודא הבוט ןכא אוהו מ'למ) 7373
A$$ = MSS 329.5. sro funkelשוריפ  

 רב אבא 'ר יתקיספב ג"ונבו ,דח הייד m'y בייב יפסותב חיכו (+ mos יר aa )3 .ידכ 3733 )* 475 ג"ונב ('

 י"כב ווכנל m3 (5 זיפ רומזמ ט"ושבו ,ה"ע בייבב ןייע לבא טילש זמר היעשי טוקליו ביילפ יתבר יתקיספב הייכו אנהכ

 "pi דכדכ תובית יתשב ליסאבו 'זיפ ר"פרב לבא ןיניידרכדכ םשו טוקליב ה'יכו ישמאו איציניוו יפדו (cu ב"ה דיל ויו

 ל"ביר יתבר 'קיספבו הידוכדכ טוקליבו אייכדוכ יבא. כירד אתקיספב (%  .ייל יתבר אתקיספבו ןוניירכדכ כירד אתקיספבו

 .אנדכדכ ינבא רמא
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 יבנע 5/33 133 ןכו םירכד םיבנע ריזנד תומוקמ
 ךורעה 'יגכ אפריגה ונינפל מ'בב םש לבא םירכד
 .ועילתהש םיבנע םודכר יבנע י"שריפו י"שרב ה"כו
 ל"נה מ"כב 'פסותה ^3 אבוה םדכ pP" ע"בשפהבו
 אוהש 5^ DN ףא אוה ס'טו ת"יבב םורבר יבנע
 ב"ירנה ירבהב ל"צ קפס ילבו תעלות e (ls^ ע'ל
 ש"ארהב כ'ג 'יארכ םורכד יבנע תופסותה b" לע
 פ"ל אוהו תירקיע ש"ירו ף"כב אסריגה ד"עפלו
 מ"ב ף'ירבו תעלות ושוריפו ךרעה תלחתב המושרה
 .םש - י"שרל סחוימה ^53 n'5 םורקד יבנעב 'יגה
 שוריפו סורקד םיבנע an^ יתאצמ מ'בל מ'טשבו
 דע ןהמ ןיי תושעל poen sow רמולכ ל"הזב
 D^ מ"ח "33 םירקד םיבנע  ג"הכו כ'ע וצימחהש
 ועילתהש nux י"שריפו bm י"ב ןרמ בתכו ג'כש
 תפריגכ םורקד יבנע ל"צש sym רורב כ"או כ"ע
 דועו הלעמלש םירכ .םורכ Dy nns איהו ף"ירה
 םיבגע םש רוטב ה"כו) TB53 ^an םייקל ידכ ל"י
 רזגנו תעלות o9)8 ..עש* y'b sm יכ (ופירקהו
 !stechen, beissen TU רקד שוריפ וכ לעפמ

 םג יכ ל"י הז יפל ילואו תעלותה תכישנמ רמאנו
 םדכ ושוריפ ע"לב יכ הנוכנ איה םודכ וניבר 'יִג

eהזו  wnםיעלותה ותוא וכשנש 'מולכ וקל ש . 
 רכ y^p  דועו 'א .דכ yy ארכד hn" ןינעבו

 — [הרכ m 'ד

 b^ (ןיריכע) םיריכע = םיריכ = םידיכ =) םדכ
 םילכב ב"יפ תעבטב Pressbalken) ישבכ

 C םיריכ .א"ס | .ןיאמט הנכהו ןכהו םידיכה (ח'מ)
 mb" 6ז'ס) ב"בב ןניסרגדכ (" ןיריכע ןנישרפמו
 שבכ 'עב ה"יחא]* .רכו C ישבכ '.ןיריכע
 ym ^b ש"ע תואסריגה יפולחב רתוי יתכראה
 ר"אל בורקו ןודיכ am ןיריכהו cam 'ח דצ ט"דסב

iomי'ע שרופמש הממ לבא םידיכה וניבר  
 (ןיריכ) םיריכ "ג יכ רורב הארנ (ןיריכע) םיריכע

 קלע

 לנא pue ע"למ bw רז וניבר 'יפ יפל) םודכ
 ןזרגו םודרק שוריפ ?p2 ע"למ אוה ד"עפל

'b3 (Axt, Hacke, Karstפבו 075( םילכב )3^ ' 
 )^ םינולקשאה םימודכה (ו"מ ר'פ) םוי לובמד ןורחא
 ותואכ לזרב לש וא תשחנ לש ריז b^ ,ורבשנש

 טצק םודכ -- 12175

 "יפב שרופמ ןכו רח n' m'y ב"ב 'ופסות ןייע
 ןידכו ןירכ n'apn ןהל oes ל'זו ב"בל י"ב ה"מגר
 הפשיו םהושמ הנידכדכ רמולכ דכדכ ירקיא יכהל
 'למ הנושאר החנהב 7235 תארוה ןינעבו -- כ'ע
 איכח מיד, .עימב .שימ ןייע quadháta "ירטקב

586[ — 

 27555 w' 'שורי 'גרתב i373] ל"צ] $1313 *
v5 |ח ' bwםורווט רהב םוקמ  Taurus 

 ,9925>= .ע"לב sym Amanus [םונמוא] םינמוא
Dי"לב 0 -  sm Xoזוחמ  

 ל"תמעל רשיילפ bw תופסוה ןייע 00% לש
 הז דקפנ רעיוביינל איפארגאיגבו 449 ב"ח יוועלל

 .םוקמה

y'"y p'b ח"מד ד"פ םילקש 'שוריב: NT372 * 
Sekt 

 909% bm" ייפ) Diw'373] ל'צ] תואיִּבְדַּכ *
(Pfahl, Pallisadeפ םיטפוש ירפס ' 

 התא השע ('כ י'כ 5920 ריעה לע רוצמ nsi ד"ר
vesתואיכדכו ןוקת  oosתואיכרכו ןיקית  ^nןיקית  

 תיגוד qu ןייע meam םשו טוקליב כ'ג "יא
 ל"צו] qim ירפסב man םהרבא ערזהו .ש"מו
 י"ל py הפי הלוע הזו .תואייכרכ [9%מ = ןיקית

D^ןייעו  qwא םוכרכ ' Tunםוקרכ , 

 vermis ר"לב 31 פ"למ םּורָּכ ל"צ ,םּודְּכ =) םדכ
^b Wurmוניברו תעלות  ("ya ^bג'רב  

 לכ ףא (ב'עס 70 ריזנב ןירוסא ןיניִמ השלש 'פד
 יבנע ייותיאל אנהכ בר רמא והמ ירפ תלוספה
 יבניע רייש (sm Cn"? ne קרפה עצמאבו .םודכד
 [וריבחמ] הדש לבקמה 'מגב לבקמה 'פבו .(' םודכד
 ישא 23 הדומ (ביעס rp su (* ןירוכ הרשעב
 שוריפ .הירמועב C תקלש C הרשו םודכד יבניעב
 עדו היחא]* | ,הריצב םדוק ןפגב pow םיבנע
 םיבגע י"שריפו ןירכד יבניע an^ :ד"ל ריזנב יכ
 ןוילגב w^ לבא web ^b imb ףדבו ,ועילתהש
 רשא vnb ט"טשמ חכומ ןכו ארכד יבניע א"נ

DUםירפס שי ל"הזב לאירזע € םשב אבוה  
 אהד mb ןניפרג אלו 'רכד יבנע רייש אהו יסרגד
 'פסותה לבא כ'ע wn םישביו םיחל םיבנע ללכב

pomינשב לאומש וניבר םשב וסרג ינה ה"ד :ח'נ  

my (1םינפב ךומסב שיימ . ?) הייכו Q5ןילוח יופסותב היכו (3 .רוכ ג"ונבו  inoההקלש גייונב )^ .הדשבו גייונבו ינה'הי'ד . 

 n33« ךרעב  ר"פדבו שבכ ךרעב אבוה ימלשוריבו רכע ךרעב םיריכה «mu ישמא יפדו ב'ה יב ,יא ויו v3 היכ )5

 היכו יב ויו ייכב היכ (* ,יא שבכ ךרע ןייעו םיריכ ל"צו םיריכ איציניוו 'פדבו םידוכ cya "ox mus יזיפ 'פדבו םירכ <

 (Pb איציניוו 'פדבו ךומסב הייכו ישמא יפרב הייכו ביה י"כ ייגכ םיריכע ל"צו ר"פדב (mo םירוכע יא ו"ו י"כבו רכע 'עב

 .ןיריבע (mb איצינינו יפרבו ןירוכע ריפדבו םיריכע םשו יבו יא «Y ייכב אוה ןכ )7 .יא שבכ quy "y jy םידיבע

 .ביי יפב סיטב איציניוו יפדבו .ןולקשאו לוקנא ךרעמ חכומ ןכו יאו ריפדו בייהו ?Y | ייכב «m (5  .ןישובכ ר"פדב )?

san jy (0םימורכה ייגה ריפרבו יןולקשא ךרעב  mu»:ן .לוקנא ךרע ןייעו ג"הר ייפב  
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 D'b3 םשו יתאנשו 'פ ר"להקב ל"צכו ומצע ינפב
 ,ןרוכמ דבע ל"צו .ומצע ינפב דבע ןרוכמ ואשעו
 = לומעל ךירצש רמולכ היחכ ומכ היח שפנל שרדו

 — [היחכ ומצעל

 Spiess) ןטק חמור שוריפ מ"למ «jv =) ןודּכ
 )* ]1^ 'פ תוכתמ ילכב ל"צ] (ב"יפ תעבטב) =
 ןוירישהו םייפגמהו C ןוקינהו ןודיכה (חימ) םילכב
 nem ןודיכו Q 0e איש) ביתכרכ b^ ןיאמט
 «bis ב"ער ז"יד א'פ 'טוס 'וריב ה"נכו ה"יחא]*
 לאומש 'רדמבו bb ר"דמב ה'כו ןודיככ ל'צו ןודיכב
 רמית (ps ז"כ פ"ס םשו pO רומית DA ג'יפ
 חמורכ היה םולשבא לש ושאר רעש רמולכ ןודיככ
 +- .[ל"נה תומוקמב םישוריפה ןייעו קרו הובג רמולכ

s o דיכ ללוכ םש לע םוקמ ow riv» =( q112 
 תוללקו תוכרב 'מגב ןירמאנ ולא 'פב ('כ :א'כ

 )0 am יא (^D ןודיכ ןרוג דע ואוביו Cn 'טוס)
 pn» vw € ^ ביש) ןוכנ yn» pmo ביתכ

nonnaןושל א"יו ןיד ןושל ןודיכ  nx»תמשכ  
wyהלחתב א'פ .ןוכנ ומוקמל אבשכ ףוסבלו  

 ןייעוה"חא]* = .ןוכנ ףוסבלו ןודיכ ono םלענשכ
^bא"י ^55! .םש ב"של קידר  "Wwי"שרב  "YD 
 — bn] ^3 םחנמ 'ר םשב ש"מ ןייע דועו

 ןמ וא 'j תפסוהבו ךשאכ b^ ודכ ןמ בכרוה) ןּודּכ
 une) ר"לב ox פ"לב) yy י"למו 13

 התעו .התע ימלשורי םוגרת un, jetzt) התע ^5
 םש) יאובכ התעו ,(ט"י 3" תישארב) ךתשא הנה
 םוקמב ג"ונב ה"יחא]* .ןודכ 'גרת C8 ר"מ
 רע :ל"רתב : 'גרותמ דועו .ןעב :'א י"רתב ןורחא

 םש 'ב י"רת ןייעו ןודכ דע יה :ג'ל תישארב) התע
 ^t a) םש) זא 'ורי 'גרת ןכו 'א תהב ךועב היס יב

 חייה יד. תומש 75131851355 37 וחיי (DU דוע mn ןכו

 יז םש) הכ דע (ג'ל ^n רבדמב) ןנדוע ;(ז"' .יב ,יט

 'נ םילהת 'גרתב ןייע mn + י" פש) psp ;(ו"ט
 ןכו י'ח ,ו"מ בויא םונרת ;האלהו יב mp בכ

 ב"ד א'פ תוכרב ימלשורי) ןודכ דע v^ רומלתב
Uyב"פ םש  D? ;2y mnו"ד ג'פ : UB DU 

 Yp יאמד 'ורי :ח"נד ב'פר nbn ימלשורי ,א"יד
 ינש 'שעמ ,ב'סד ב"פ הלרע ימלשורי anys ה"כד
 (דייעס א"גד א"פ הכוס ימלשורי) ןודכ יאמ cna ד"פ

 ןודכ יימ G'yo .ד"מד ויפר תומורת ימלשורי) p והמ

 ןודכו ,6 ח'יד wb האיפ יוריו :ו"ד ג"פ misi ימלשורי)

 jp (ב'עס כיד mb nb) jw Gr» neo ימלשורי

 ןּורָּכ - םודכ 9

 תוילקנוא ןיעבוק ובו ןוראה ינפל תורנה וב ןילותש
 ןיאלמ שרח ילכ ץיקח men ןהב ןילותו
 ונשריפ רבכו ותרוצ וזו ררקתהל ידכ םימ

paלעו תנוכ ה"יחא]* ,ילקנא  y 
 א'עב ^np "bn pe ,ו'נק א"הב ע"ייע לוקנא
 םשב ש"וה 'יפב אבוהו rm לש 'יפ ול בורקו
 יפלו ,יחכונה 'עמ וגיבר b^ םש אבוה «p םהינש
 ב'ה 'א ו"ו י"כב ה"כו ל"נה רויצה םיכסמ הז ושוריפ
 "ותרוצ ,wm אתיא ר"פדבו ר"בו

 ד"ל .י'כבו gb הרוצה םלוא

 | :וזכ הרוצה 'יא

 םירפסה רצואב mb י'כבו
 הרוצה s^ (םואיזומ שיטירב)
 :תאזה

 'ב .ו"ו די בתכב לבא
 :תאז הגומתב הרוצה זיראפו

 ןוימד שי הלאה תורוצה לכב
 pw ונייה תולקנוא וב רשא ריזל
 ב"ער לש תודע יפלו םיפופכ
 bs ם'במוה םג ןכ שריפ mb" םילכל
 ילואו ריז nob אתיל םילכל ם"במריפב  ונינפל
 ל"צ ם'במר םוקמבו בער ברה ןכ בתכ 'של תטיהרב
 יילכב win לעב הז לע ריעה אלש שודיחו ךורע
 הלמה תארוה יכ רמוא יתייה וניבר 'יפ אלולו .םש
 הדצב היארהו ל"נה ע"למ םודרקו ןזרג אוה םודכ
 — [ןולקשאו לוקנא ע"ייע ילקנואהו םינולקשאה[ו]

€ 
nz 

 ,ש"מו תמרכ Tw ןייע תמדכ *

 ,anbinden לועב םתרו רסא b^ ןַדְּכ ם'למ) 173
spannenרנעשמ הליאשהבו התא 1  

p» diensibar machenע"לב  (UJתאז ר'קיוב  
 חפשו : אמט ורוס הכיא תליגמבו 675 5^( היהת
 תוחפש ןאשע ^O .'ג היעשי) ןויצ תונב דקדק 'ה
 שירב .ןרבעשמ ןהמא תונדוכמ והמ C תונדוכמ
 C םייחירב ויבאל ונדוכ (ג'עס ves א'פ) ישורי האיפ
 ונדוכ םשו ה"יחא]* ,'וכו דציכ ןדע ןג שרויו
 וגדוכ :א"סד א'פ ןישודיק (uma nt םייחירל
 אוה ןיקזישכל .א'לד ד"פ םיחספ 'וריבו םיחירב
 דובעשל לאשוהו .םיקיזב ורסוא b^ ,םייחירב ונדוכ
 ןושלמ חפש ומכ cuya ליעל) חפשו שרד ןכל
 ,יב תישארב) היח שפנל שרד ד"י eb ר"בבו החפש

€tל"צו ןרוכמ םיסופד תצקבו ררוחמ דבע ואשע  
 רנעושמ ךורעה םשב םש 'יפו כ"מה 735 ןדוכמ
 ןדוכמ דבע ואשע לישכה 'פ ר"כיאב (n .ומצעל

 ךרע ןייעו םייפגמ ךרעב היכו )? .ןחט ע"ייע ונחוט דיכפ יתבר יתקיספבו םיחירב ym גיונב (?  .תוינדוכמ רייכיאב (1
 ל"צ דייעפלו ןיניגהו טרופריא vox םינוגהו ןוריכה גיפר מ"ב םילכ אתפסותבו ןויקנהו 8 טידסל ג"הר ייפב (*  .ןקנ

 ,Speer 1/8820 ₪006 ינוי ןושל אוהו ןוגינהו



201 

 רודככ יושע (גורתא) ירה ,ט"מד w'b תורשעמ

mיושע אוה ירה ד'ע ג"נד ג"פ הכוס ימלשוריב  
 תחת ומצע תא שפותש רודככ ,א'מ ז"ע .רודככ
 רודככ ה'ד 'ופסות ש"ע רודככ ולוכ םלועה לכ
 הלע ןודקומ סורדנסכלאש ימלשוריה ואיבהש
 ,'וכו רודככ 355 םלועה לכ הארש דע הלעמל
 ךכ םויפה pen ג"ע ב"מד ג"פ ז"ע ימלשוריל ונויכו
 עודיו b"3 ר"דמב ה"כו הידיב ארודכב היל ןירייצ
 = 15 לילא ןירייצמ ויה םיימורו םיינויה םג יכ

Fortunaר"דמב .רודכ לע דמוע דג לילא אוה  
 ,דיל vb קרזנה רודככ יושע אוהש םלועה : םש

own3^ תלהק) תונברדכ שרד ו'טפ  (w^רודכ  
 ןאכל וב ןיקרזמ mia לש רודכה המ תונב לש
 ר'דמבו Y'b ^b, ךתולעהב 'וחנתב ה'כו ,'וכו ןאכלו
 606/06 י"לב) הריפס אדהכ nua לש רודכ ד"יפ

(pielballתוקרוזו תוטקלמ ןהש | תוקונית לש  
 תצק יונשב ג'פ יתבר 'תקיספב ה"כו ןאכלו ןאכל

b»ימלשוריב ה"כו תוטלקמ ל"צו תוטקלמ םש  
 המ תונבה ןיב הזה רודכ .ח"כד י"פ ןירדהנס
 דחא דיב חונל new v5 דימ תטלקמ הזה רודכה
 ,'וכו עשוהיל הרסמו יניסמ הרות bsp השמ ךכ
 הז רודכ המ 'ריגה םימכח ירבד 'פ הבר תלהקנו
 Am השמ ךכ תלפונ הניאו םיריב הב ןיעלקמ
 הז רודכ המ תונב לש רודכ תונכרדכ לעפה םשו
 ,ט'סר ר"פ תינעת ימלשורי .'וכו דיל vo רדכתמ
 ןיקחשמ .^vow s ברח המל . . ןועמש רוט
 רודכב ןיקחשמה א" 5 תבש אתפסות ,רודכב
 pw ר"להקבו .הנטק :רודכ €? ט"פר םשו ,'וכו
 דודכ ךוע ןייע דועו לזרב לש תורורכ ץוכקה

vnונניא לבא חוירודכ  mיכ םשה  DNוא  
 DU ןייע ם'ט וא םש המושרה ינוע ןושלמ
 ךאיהו רבדמב שיר אמוחנתב : תורּודכ jb הריחיהו

nmmהיושע ראבה  posןימכ עלס  nm»וא  
 — תועפמב.ןהמע «n תלגלגתמ nmm תֶרּודַּ
 ע"ייע p'b תרדוכ ר"פ ןילוח 'תפסות .ר'ס ןילוח

 — ]& דכ

 םש לע יטרפ םש )5 «QW ומכ ('א ) רודיִּכ +
 רעוכמו אמט שוריפ 235 יברע ללוכה

(unrein, schmutzigרודיכה ב"פ ב"ב םילכ 'תפסו ת  
 קרפ אמוי -- ךרעה שירב רודכ ךוע jm ןמיאהו

oהמ ל'א :םש השעמ לש רופיסב ב"ע ןמיס  
 " יאנש אוה עשר םדא מ"ש רמא רודיכ ל"א ךמש
 הנשנ ןכו ,המה תוכופהת רוד יכ €« 375 םירבר)

TP * - אר n 

 ודכ דע ןכו ,ודכ jb ד"מפ םשו ,5'3 פ'ר ר"ב ןודכד
 ,'ג רתסא 'גרת ;'ה ,'ב תישארב 'א ימלשורי 'גרת
 סלוכבו 'ב חת TW ןייע mnn ודכ :א'כ םירדנ ,'א

 — [ןודכ דע ,ןודכ ןמ ןודכ תחת טמשנ ן"ונה

wb3 sym» qms =( 172יברע 'שלב ןכו ירוס  
 Maulesel דרפ שוריפ < דנעצאפבו 5 =
 ודרפ לע שיא Lostpford) אשמל דמוע סוס פ"לבו

cu)33) (טיכ ^ i bonלע .היתנדוכ לע  
 א תנדוכ לע 05 יא א'מ) יל רשא הדרפה
 תורוכבד p'e3 הדלי ימ C אתנדוכו C יליד
 תא רכומה 'פד ג"םב C'n, תורוכב) אמט גד '535
 6 ערפ יאמב הרקע (* אינדוכ (.א"צ 2( הניפסה

ebהייחא]*  nu»אתופכב :י'ק תבשב  
 אתנדוכד וניבר פרג b m5' ךרעבו ארויח אנדוכד
 הזיא ה"כו אָתְנַדּוּכ ס"לב ןכו הבקנ ןושל איהו
 ןילוח אָתיִיְנדּוכ ץובקהו ש"ע :'ח תורוכבב םימעפ
 ה'ד .ח'ע םש תופסות p" דועו .ז'צ מ'ב :'ז
 י"רתב אתיינרוב םוקמב אתיינדוכ ל"צכו אתלימ
 םוגרת mms ץובקה דועו ,ד"כ ,ו"ל תישארב 'א
 m unn sims" רכזלו ;ז" 0 ב'מ ;ה"ב ," א"מ

 AISUS— הל .יירכז "ברת יאינרוכ רכוב

D'5» N2172 *ןטק ךפ  (kleiner Krugםונרת  

 אילמד אבהדר אנדכ 'ב ,'א ינש רתסא
 .אחשמ

 לאשוהו Ballen לוגע 3225 ראות םש מ"למ) 5313
 ףקהו בובסב איהש המחלמה תכרעמל

(Phalanx, kreisfürmige Belagerungד 'פד ג"סב ' 

 יילכב '5 'פב ,םומאהו רודכה +.ח"ס ןירדהנס) תותימ
 (Ub תואוקמב ןורחא 'פבו (QUOD ח"כ יפבו ,6א"מ)

^b oרודכ  uyהיעשי) ץרא לא רודכ ומכ  
a2(ר'כ "5 .בויא) רודיכל דיתע ךלמכ ןכו ,(ח"  

 ול ביבס ליחהו הנחמה ךותב רמועה ךלמכ שוריפ
 לגעמב [בכש] (בשוי) לואשו (Cn 02 it "יתכדכ
 שוריפ ןייעו ה"יחא]* .ויתוביבס en םעהו
 ,רדכ שרש ק"דוב bn "eb בורק ל"נה םיקוספ
 ןורחא 'פמו םילכב ג"כפמ ןירדהנסמ םינויצ יכ עדו
 רודכה םלוכ וריכזה «c םדירפהל ps תואוקמד
 !o2' וניבר ש"מב bs ,םומא ךרע ?jy םומאהו
 ןויצ רחא קיתעהל שי sb m םילכב 54 ח"כ
 םש אתיאש רודכ לע ןויכו תואוקמד ןורחא 'פד
 הנבל ,'וכו האורה ג"כפ ר'קיוב ה"נכו ,םימעפ עברא
 התפוקתב 'יא ב"כקתת זמר בויא טוקליבו הרודכב
 ימלשורי — Kreislauf לוגעב ךולה םהינש ןינעו

 .אתינדוכו ןאכד ע"פדשבו ,ידכ ךרעב היכו רייפדב ןוכנל ה"כ (5 025 ova 0833 קר אוה ןכ (?  .שנא גונב ('

 .אערפ ג"ונבו םיש ייכב היכו (* .אנדוכ 3753 )4
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 .(היתביוקב שניאיוניא אלדינהא
 (jm יתמיא הדוהי ר"א 'מגב ןירדהנסד C ג"פבו
 C בקעי רב אחא ברל אתולג שיר ל'א (א'עס זיכ
 וכי ,p^ 6" הייהכל ליטק יאדו יא (" ןייע קופ
 ותוא ןיפנוק םינואגה בור ושריפ ןכו ונוממב ותוא
 ושריפ םינואגה תצקמו וחור תאו וחכ תא ןילטונו
 (א זיכ תישארב) ישלמ םישרפמ שיו "ויניע תא וכי
 רע הז שוריפ ה"יחא]* .תוארמ ויניע ןיהכתו

pnyw b"םש קר ל"נה י'כ ח"ר 'יפמ  ^wהזב  
 ותוא וכי רמולכ הויהכיל ליטק יאדו יא : רדסה
 הושריפ ךכ ה א כה ן ו ש ל מ הויהכיל ,ונוממב
 בורו ויניע תא «n הויהכיל רמאד םינואגה תצקמ
 וחכ תא ןילטונו ותוא ןיסנוק ורמא םינואגה ימכח
 בור דובכ ינפמ רדסה ךפה וניברו כ"ע mm תאו
 וא הייָהכל b^ יכ ר'עפל ןוכנ m'y םינואגה ימכח
 b^ 94 יוויצבו כגפ\ל LSU פילמ הויהכיל
 -vermin וחור תא טשעממו schwüchen וחכ ששת

demהינייעל והנורקע (ז הרעהב) ל"נה א"ר שוריפבו  
 ^( היניעל אי ימ ם מ ןירדהנסב "5 ף"ירב וא
 'רדהנס י"שרב ויניע תא ורקני וא (ו'ל רצ ןיררהנפ
 הלמה mw3 "ey אלו אוה ןינעה יפל לכה םש
 אתיאש המל בורק שי nw י"שר ירבד רתיב םגו
 ,ח'ר 'יפב אבוהש םינואגה b^ לע יוגב אוהש ךורעב
 'א הכ 'ע רחא איבהל וניברל ול היה ךרעה לכו
 'א הכ יכרע ןיבו יחכונה ךרע pi ךשמה ןיא יכ

"mןושלמ ורקעש מ" תעדכ בשח וניבר לבא  
 םינואגה שוריפ י"פעו .ההכ שרשמ ונייהו ןיהכתו
 וסרג אלש ןכתת ל"נה 'יפרפה הלמה תרזגמו ל"נה
 ףוריצב ההכ שרשו mw הלמ bus היניעל תלמ

Dyןיע תלמ  TY ^Nףופב ש"מ ןייע םימעפ הזיא  
 < - rns] אבה 'ע

 : ושורדו )072 'מ 'קזחי) וגס (die Fenster תונולַחַהְּכ

msאתקיססב (תונולַח  copsירוא  

 'קליו 'מ י"כ 'יג יפל ךומסב השעמב רוברה ותוא
 ןכל אמשב קייד n" מ'רו ,ה"מקתת זמר וניזאה
 95 יכ ריעהל שי qua רוד יכ ומכ רודיכ שרד
 ותוא איבהש המ הזו תוכופהתו המרמ יברע 'שלב

 .קוספה

 680 auf diese Art ןפואו הככ b" מ"למ) הפ
e'p3א"י .יוכמ) הדוהי 'ר 'טגב ןילוגה ןה ולא  

 יאנת לע 'יפא םכח תללק והבא יבר רמא (א'עס
 הכ לאומשל ל"א אקד ילעמ ןל אנמ האב איה

 ^O ג א'ש) peo הכו םיהלא ךל השעי

n3ףדרגו יִהְכ ,אָחְכ ירוסו ר"אלבו מ"למ הָהְּכ =)  
 ,dunkel שלחו םומע ןינע b nop^ ,הָאְּכ םע ——

(irübe seinםיעגנב א"י 'פב  (UDןושארב ההכה  
 opu המ ףרושו וערוק ינשב ההכה ריגסיו סבכי

(dunkelfarbig, matt ןושארה ןינעמ הָהָּכ =( n3 

 'ה 'מגב דיה לכ 'פבו +א"מ) םיעגנד 'ד פ'סב
 הב ויה 'מגב רידמה פ"סבו ^D) הד םיאמט םימד
 ' פ ב ! "COD) M נ"םבו «C07» man ןימומ

 אומט ןקו'טגב םיקנחנה ןה ולא
 ן ב ל ר עי ש ל תמדוק mna םא C Gre ןירדהנס)
 תוהבל תמדוק ןבל ועיש םא אמט
 ימוא עשוהי'ו אמט קפס םאורוהמש
 רהטו ההיכ 6 הבר רמא nmm יאמ ההיכ

 יומא הדוהי בר רמ א אמיטו ההיכ אמלידו
 ואמטל וא ורהט ל ?co on ep ארק
 .6הוהטב הלחת בותכה הב חתפו ליאוה

sbההיק  Cשוריפ  osןבל רעיש  empתרהבל  
 רמולכ רהיטו ההיכ wave ןבל ורעשו ןקז היהש
 C הק 'עב א'פ ,רהיטו וירבדב קיזחה ןאממה םדאכ

 (םינפב ןייע דועו blenden 5ye3 םדוקה 'עמ) הָּב
 ^ 'פבו Ce'b אמו ג"הכ ול אב 'פד ג"רב

 הינייעל והנייהכ Cro pam רדונה 'מגב תותימ

 היכו ליסאבו יצוניוו ,יזיפ ריפדב ה"כ )3 .יוכו y" עוטק עיפדב לבא בייה ייכמ yin v3 לכב היכ (* .דיל v3 קר היכ )1

 ריזנב 37333 הבר רמא הייד .טי* תדנ יופסות ןייע ןוכנ היכו םשו DU הדנו תובותכב היכו םש ןירדהנפל ow י"כב
 הדוהי בר רמא am Den^ ריזנב ה"כו ייכ 533 הייכ )5 py ייכבו ישמא םסופד ךורעב «mo אבר ןירדהנסבו הדוהי בר

 וסרג אלו ןירדהנס יפסותב היכו ש"ע ןשרדה השמ 'ר םשב mans יישרב «m )9 .'וכו vy עוטק ע"פדבו ay רמ
 ליצש הרנ יופסותב אתיאד ת"ר nan Ben הדנל ןוילג ןייעו לינה תומוקמב cwn my ייא ההיק ייגו רמ א yeu יר
 אוהש ^n םשב יב הק ךרעב (* .תייר an" 'ופסות םשב יתאצמ םש תובותכל מיטשב לבא 'ב הק ךרעמ חכומ ןכו חייר
 ע"פרבו ירגיא תלמ nbn i'm Ya יייכבו 53 ייכב ה"כ (* .םש טיטשב ןייעו ןשרדה מ"ר םשב תובותכב י"שריפל בורק

 אלד היב ינהא ןירדהנסבו אתבירקב שיניאל היב ירגימ אלד ינהאו הוקבשו היניעל והנילחכ ימויב inim רמאמה לכ רסח
 row זמר יח היטחנ טוקליב ןכו היתבורקב שיניא ירגיא אלד ריב ייכ ייגל בורק אמויל ה"אבו אתוברקב שיניא ירגיא .

qj» yםלוכבו :יצ רצ םש סיד ןייע ןירדהנסל 'ק ייכב  samויגיע ומיס יישריפו והנילחכ  voy3 לוחכ syפ'א י"כב לבא  
 b'n3 ע"פדבו ,ב"הו ^Y "55 ןוכנל היכ )8 :א"ק דצ אמוי סיד y" הינויעל והנורקע א"ר ייפבו והוי ה כ un אמויב

 .עוטק ךורעב רייפדבו me סייד ןייע םיש י"כב n בקעי רב אחא ברל ליצו בקעי רב א ב א ברל גיונבו (* .ירמג ףוסבו
 הי'כו הויהכיל :קר am" יטשוק יפד ףיירבו היניעל והויהכיל ima ('1 .הב ןייע קופ גיונבו סישב יקו יפ ייכב היכו )?

 .ט'פ ny אקילייגנא ייכ ץבוקב ח'ר ייפב
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 ponave mm םשו ,להכ התנאו vo ,'ד לאינדב
 ons אלו . . ליחכ יא 'ט ,'ז ר"שהש 'גרתב ןכו

omו"ל תישארב 'א , svaתליהכ ל"צ תליהב ] — 

; Diener, Priester (של ע"לב ןכו מ"למ (ue 

 (das priesterliche Dienen Gm Ornat) ןּוהיִּכ

 ןהכה וידגב סבכו (ג'מ s יפלקב ףרט 'פר ג"רב
 םומ אלב, שוריפ ונוהיכב | (*ןהכה ^0om)  רבדמב)
 םידגבב הנוהכה סיסכטב ונוהיכב האמוט אלבו

qmeולא קופד הנשמב שרופמ ,"הדובעל ןינקותמ  
 םינהכה ןיכרבמשכ yy n/b") ףד (ws vb ןירמאנ

 ןהיפתכ דגנכ ןהיפכ ןיאשונ ןילובגב םעה תא
 ןהכמ yn ןהישאר יבג לע ןחיפכ ןואשונ שדקמבו
 ןירמאנ ולא 'פב םינהכ תכרבד 'מגב ,(*'וכו לודנ
 םינשל ןניטקנ ייבא רמא ח"ר 'יפב (הומעה quo םש)
 רומא "כ | רבדטב  רמאנש םינהכ ןזחה ארוק
 רמאד היתווכ אתכלה תילו אהת םהל הרימא םהל
 'והי) תוכרבב ללפתהל ןירמוע ps 'פב ימלשוריב
 DN רמא בק עי רב ןמחנ בר r3) טיר היפ תוכרב
 םינהכ רמוא םינש ויה DN ןהכ רמוא דחא ןהכ
 וניאש םינהכ ארוק דחא ןהכל 'יפא אדסח בר רמא
 mn אהיש דבלבו אתכלה ןכו טבשל אלא ארוק

ose»ה"כ ה"יחא]*  a v55חכומ ןכו  
 "סר םיפכ תואישנ 'לה ז"ואמו ןולח ךרעמ תצק
 ^3! ע"פדב לבא ח'ר b^ רוצקב saw םשו א"ית
 ןזחה ארוק םינשל ןניטקנ ייבא רמא ח'ר 'יפב וזכ
 דחאל אלו םינשל םהל רומא רמאנש םינהכ
 ןניטיקנ ארסח בר רמאד אה לבא היתווכ אתכלהו
 'אנש םינהכ ארוק לארשי ןיאו םינהכ ארוק ןחכ
 ,היתווכ אתכלה mb אהת םהל הרימא םהל רומא
 רב ןמחנ בר תוכובב ללפתהל ןידמוע ןיא 'פב
 םינש םא ןהכ רמוא דחא ןהכ םא רמא ק חצי
 ןהכל 'יפא אדסח בר רמא ימלשורי ,םינהכ ארוק
 דבלבו וטבשל אלא ארוק וניאש Duns ארוק דחא
 ע"בשפהב ב"ירגה ריעה רבכו כ"ע לארשי ןזח אהיש
 תובית רחא ל"צו המוקממ הקתענ wv non יכ
 'וריב יכ עדו .תוכרבב ללפתהל ןידמוע ןיא 'פב
 ןזחה אהיש Tox אדסח ר"א, רמאמה הז אתיא
 אבוה ןכו בקעי רב ןמחנ ברד רמאמ םדוק "לארשי
 בו אבוה ben םינשל ה'ד ,ח"ל הטוס 'פסותב
 "ינכ לבא םיסופדב ךורעה ^35 pm רב ןמחנ

"inב'ה  ^wל"נה ז"ואבו ל"נה תוכרב 'וריב  — 
vumןירדהנס הבר אנהכ ר"אלבו) לודג ןהכ  "p 

 ן : הפ — תונולחהּפכ גר

 אלא ןאכ Tn5 Ps nun 6 הימק רצ כ"רדספ)
 םינפבמ תונטק ויה תוהיכ Ge לאקזחי) תונולחהכ
 C םלועל הרוא איצוהל ידכ ץוחבמ תוביחרמו
 ןאכ ביתכ ןיא תונולחכ אתקיספב ג'ונב ה"יחא]*
 תונטיקמ xn תומוטא «ns mn תונולחהכ אלא
 לאקזחיב ק"דרה בתכו .ץוחכמ !mamme םינפבמ
 תונולח ההכ תונולחהכ שרדמ וב wn ל'זו םש
 ש"ר בתכ ןכו ןויכ ne ,'וכו תוהכ תונולח רמולכ
 ש"עו vob .ר"דמב 5'2 לעב ש"מכ אלו רעבאב

^bא"עב תצק איבה לאקזחי ^53 י"שרו ו"זרהמ  
 — 'ה b^ ךתולעהב 'מוחנתב אוהו 'מוחנתה םשב

mmשרדנש שורדה תודוא הלמה וז איבה וניבר  
 לש הכ ךרעב האיבהל יוארהמ לבא וכרדכ הב
 לש וניבר b^ יפלו 'גו 'ב הכ ךרע יכ עדו ,הלעמ
 לע ועבטה םלוכו םהל דחא ןינע 'ד הכ םג 5^

vvא"מ ב"פ 'יעגנ ה"נכו — מ"למו ההכ  y/"y 
 עירזת ארפסו ב"מ ב"פ םשו 6ה'סש בית ַמְרַג
 ןיבו תירחשב םיעגנה ןיאור ןיא ב"פר םיעגנ 'שרפ
 תיארנ (ההכש ארפסב) ההכהש יפל ,'וכו םיברעה
 תיארנ הזעש (ינפמ ארפסב) יפל םירהצב אלו הזע
 אוהש py היה ההכ איהש העשב א"לפ v .ההכ

nvישוריבו םשו (א'מ יביח) טמב ע"ייע וניבר 'יגו  
 (םיהכ) ויהש העשב א"עס ז"כד ?Wb םיחספ —

 'תפסותב nmon — .םוי אוהש ןיעדוי ונייה םיהיכ
 ףורצבו — 'ב חכ ע'ייע החוכה ל"צ ןיבוריעד ח'פ
 ההכמ : ליעפהב םשו ,ויניע והכ ה"ספ v :ןיע םע
 ב"עס א'מד ט"פר םירדנ 'שורי ינוניבו .ויניע תא
 תא ללק ךלמיבא n2) הליגמ םשהו ,אייהכ ינייע
 תוסכ )5,3 תישארב רמאנש הערזב םייקתנו הרש
 םיניע תּוהָּכ אלא םיניע תוסכ ת"א םיניע
 ילו  'מ "93 ma 13  קחצי .ןקז oom .ביתכו

Yos : ב"ע "x noun פ"ד .לצא ה"ונמבו num 
 SUD תורוכב .'וכו ביתכו רסחו םיניע תייסכ אלא
 תורוכבל «s ה"מגר ^8 'וכו אתויהכ תמחמ לכ
 וניאד אתויהכ Uy mp) ףד 'ילייגנא י"כ ץבוקב)

 ' -- [םש י"שרב «mu ללכ האור

 ההכ הארמ שוויפ 'גו n» qu ןויָהְּב *
(unkle Farbeרזח ה"פ םיעגנ 'תפסות  

 nb" ןויהכל

 ישוכ 'שלב ה'כו מ"לב לוכי ומכ (c^ ליָהָּב "₪
 לאינדב ), 576 מ'צוא טשריפ ןייע

 ןכו ה"יחא]* = = ,לוכי 'יפ (* ליהכ ךתיאה וויכ ,'ב <

 nan תלמ b" ייפופרבו ךומסב ימגב ה'יכו ס"ש «vias mo (5 .לֶהָּכ men : בותכ ארקמב )€ .םלוסל ס"טב ו"ופדב )!

 שרקמבו ןהיפתכ דגנכ ]הידי תא םיאשונ םינהכ הנידמב גיונב )5 .(אנליוו סישב) אמויב חיר ייפמ קתעוה ומצע שוריפהו

vyןהיתופתכ דגנכ אתיא ימלשוריבו ןהישאר  niייסר םיפכ תואישנ ילה ז"ואב  An 

26 * 
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 »$$ .יברע 'לב ןכו הפירש ןינע מ'למ «m =) וכ
 'פב brennen, ein- ausbrennen) יוכ ס"לבו

 דופשב ואוכ רעצ 6ג"פ ףד א"מ חיפ ק"ב) לבוחה
 C הוכמהו ןיחשה «Cr םיעגנב ק"פבו .רמסמב וא
 הניוכת רומ תופטונ ויתותפש ןיאו -- yan ןינע

mu»ןינע 65  Cour»ךרעב יתשריפ רבכ  JD 
 'פדב ,אפריגה יונש נ'שו 'א ףט ע'ייע .ה"יחא]*
 םיסופדב לבא 'א וכ 'עב ןויצה הז ללכנ הפי 'שמא
 nob יתעדי אלו ומצע ינפב ךרע אוה םינושאר
 :ה"פ ק"ב : ל ק ב ה"נכו .לעפנב הוכ שרשמ אוה יכ
 ,דופשב ויווכ :ו"ד m'y ק"ב 'וריבו דופשב ואווכ
 'שוריבו היוכ אלד ג"ע ו"נד ה"פ ינש רשעמ 'ורי
 ,ב'ח) 'א רמג ע"ייע היווכ אלד iy א"סד ב"פ הציב
 :לעפנב .'וכו יווכ ma אצי ו'טפ ר"קיו (איש

pomב"ער .ב"מ  nbi»ה'כו תויחלו תווכיל איה  
 vpn .הוכנש וא א"י ,'ח םילכ ,ג"פר pom 'פסותב

Yeeג'פ תבש ימלשורי ,תיוכנו  :Y^תיוכנ איהו , 
 הווכנ ח"כפ נ"רד תובא .ז"עד 3/53 הגיגח 'לשורי
 או כו "4n ב'פ תוכרב 'שורי ,רואב

 יא + + םיוכנ םתא :ז"ט תוכרב ילבבבו ןיוכנ םתא
 pnmo mp» Ty נ"ד ג'פ mp 'ורי 753 םתא
 ר"מב :לעיפ ב .ןירשופב 'יפא m»n אל תאו

woםיעגנ :ד"'צ תבש :ל י ע פ ה ב ,התוא הויכ  
 ילשמ 'נרת לעפתאב ,היחמה (aw הווכה ד"מ ז"פ
 ש"מו 'א רמג ע"ייע היווכ mms םשהו — ח'כ ,'ו
 "p" ;ה"כ ,א"כ תומש 'קנוא 'גרתבו «s ס"לבו

 -- Brandmal] הָאְוְּב ד'כ 1^

wm» ם'לב M 2$ עילב אָתווָּכ NT — 12 
13 (Loch, Hóhlung, Fenster ןולחו רוח ^2 

 תא םימידאמה םינפ (.ה'ל תכש) ןיקילדמ המב 'פד
 רנ mm םא שוריפ C) אתווכ ךינמיסו חרזמה תא
 רוא הארתמ ברעמל חותפ ןולח ובו תיבב קולד
 (* 'א קרפ ףופב .חרזמב ןולחה nnb דגנכ רנה
 ןנילדמ ןאמכ .אניבר רמא "ON ק"מ ןיקשמד
 שוריפ אדעומד ילוחב אשדד א תווכ אנדיאה
 חתפה לעש הרוק לש ץע לש םירמסמה ןיאצוישכ
 ןיריזחמ הרוקה תלפונו ץוחל דעומ לש ולוחב
 יסוי 'רכ ונייהד] ןירוחב םירמסמה ןיעקותו התוא
 לאינדב 8'3( — C [יוניש אלב דכעימל ירשד

Goןולחב ררושי לוק  םונרתו .ןחיתפ ןיוכו  

 דר N15) — וָּכ — ןחפ

 ןייע םימעפ הברה הָנְהְּכ מ"למ) הנוהכו (א"ער
 :ה"נ .א"ל /5 תבש .ד"מ ^iD תוכרב ל"זר תושרד

inpןיבוריע  (YDט אמוי ,ז"נ .ט"מ םיחספ ', 
n^ג'ע :ב"ע .א"ע ,ג"כ :םש : nתינעת :ח'כ  

q^ב םילקש ח"כ : םש .ב" :'ט .'ג הליגמ '. 
mb»ק .ד"צ : ו'פ ': om arpט'נ ןיטיג ,ב"ל , 
mpא"י  : iybז"ל  imbט"מ .ה"מ .ב"מ :מ"ל . 

 :י"ק ק"ב :ח"ע wy sy :םש sb ןישוהיק
 ג" .יט תוירוה .ג"צ :'צ ,ט"ל ,ו"כ ^im ןירדהנס

nusב"לק .ב"צ :ו"נ ןילוח .ב'ק .א"ק .ד"ס : 
:Y5 vonתוכרב 'שורי 3^ ,'ד תובא :ז"ל תודמ  

 papa sias ר"אלבו .ו"נד ז"פ ריזנ 'ורי a8 ג"פ
 .ט"מ ןילוח p ןירדהנס .א"עס ב"כ הליגמ יִנָחַּ
 napi ןושלבו :ט'נ ןיטיג ,א"ער ^r םיחספ ,ג"לק

n335ב"עס א'לק ןילוח , man»הנשמב) ,'ע ,א"נ  
minaתוכרב תזנָהּוּכ ץובקהו 'וריה "יג יפל א ,'ז  

 ימלשורי qr Ye תומכי 'ורי :ג"ל «mb ..ד"מ
peniט"מד ח"פס  (vyימלשורי .איינהכ .ר"אלבו  

 ,ח"כד י"פ ןירדהנס ימלשוריו ry ו"לד vo תועובש
 ,ט"מ םיחספ ,ב"עס א"לק ןילוח spins ר"'אלב דועו
 ימלשורי טשפמ םשו ND32 .ד'מ תוכרב ץובקהו
 ארקיו רפס ארקנו -- אתנוהכ ג"ע ה"כד א"פ 'ובותכ

mnםינהכ  nmmר"קיו :ב"ע  bפ ר"שהש ' 
qweבחט ךרעבו .'ב ןב ךרעב וניבר והנכמ ןכו . 

 יבד 'Sin mn ,ו"ס ןילוחב י"שר ןייעו 'ג רדמ
 Mp :א"ק םיחבז לעפתהב nen לעפהו -- .בר

 — [ןהכתנ אל

 םיארומאה ילודגמ (י"אד ארומאסש) NITS .ןהּכ *
 לש ודימלת אנהכ בר היה ינשה רוד לש

 אובמ ןייע אנהכ קר בר יונכ ילב 'וריב ארקנו בר
cnaרודב אנהכ יבר היה דועו :ט"ק ף'זרהמל  

 ג'יפ mana ימלשורי) ןהכ יבר Dj דחא אוהו יעיברה
aריזנ ימלשורי ,ד"ע ה"כד תובותכ יורי  vbדועו (ו"נד  

 היכלמ רב אנהכ ,אבא רב אייח 'רד הירב אנהכ בר
 pone" י"הבמ ןייע (ויכלמ רב אנהכ 'ר)

 הרעג Ue אתאכ ס"למ ילוא) 0( אתוהכ 3$
 רחרחל 'גרת (םינפב ןייע לבא בירו

 ג"ונב ה"יחא]|* |  .אתוהכ רחרחמ (א"כ ,ו"כ ילשמ) ביר
 בוט רתויו אתוהכ םיסופד תצקבו אתוהב הרחמ

 -- [תרה ע"ייע אתרה

 ר"בו ביה ו"ו י"כב ןוכנל הייכ )3 .ןוכנ היכו "היוכ וא, :דוע ine קיהעב (* .הוכמו ע"פדשבו ןוכנ ה"כו vem ה"כ )!
 םיסופרב היכו ןורחא ןמ רוצק אוה 'א יכ ובשחב ןורחא N JD' השע רימג אלד רפוסו ר"פדב ןוכנל ה"כ (* .אתוכ ע"פדבו
 שוריפב היכו ןינעה לכ אבוה םש רשא אתווק ךרע vey יתמלשה )^ .א מ p קרפ ןוכנל אתווק ךרעב לבא ר"פדמ ץוח
 אתוונק סייש v3 אסריגכ ל"צו אשרד אתויבק גיונבו ,ומוקמל b^3 ןייע nns nan» כ"ג םשו ק"מב v3 י"שרל סחוימה

 .אתווק ךרע ןייע ף"וקב ma אתווכ א'פ לצא סרוג וניבר לבא ו"ופד ש"ארב היכו

^M 

 וי

 ב P ב

Cre mat Bל ו  LA 
s a teg rato 
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 ירגנכא 'עב וניבר b^ ןכו לכאטה ררסמו לכאמה
 לע הנוממ תובושתה םשבו תונחלש 33025
 1755 תלמ םילשהל ךיוצ ןאכ םגו ןחלשה
 לע ותנוכ יכ ל י ש ב ת [רדסמ] וניבר 'יפ בטיהו

w'Dשוריפ רוכ ןמ בכרוהש רגנרוכ ל"צש אגנרוכ  
 ,ררסמו ,ריקפ jpnb 'ריפ 03 ןמו לישבת פ"לב
 מ"טשב שרופמ ןכו ) Aufseher, Anordner טיבמו

 ואיב מו ךלמה לכא"מ ןק תמ :תובותכל
 םירפסב ומכ אגנרוטא 'יגה DU קר ,כ"ע וי נ פ ל
 אוה שובש יכ יתחכוה םשו Gn איחב עיייע ונלש
 היגהש המ (Vby י"שריפ ביטה ןכלו ,אגנרווכא ןמ
 'ע mon ש"מ ןייע mn ן ו ז מ ה mens (ל'שרהמ
 תנוכ ירגנכא ךרעב לבא — התרזג ןינעב קדרוכ

wemבכרוהש ירגנווכא "יג לע   jm = qm 
qvos =ירגנכא ךרע ןייענ 9 = רג ןמו ןחלש  

 הנוממה . . תונח לוש ירדסמ 'יפ בטיה ןכל (ש"מו
 אננרוכ 'יגב קיזחנ םא ,דועו .ךלמה ןח ל ש לע
 ריקפו לכאמה רמוש 5 ג;>= פ'לב הנורתפ כ'נ
 םשו ביער היס (RT אגנרוטא ע"ייע ןוזמה לע -

 JW הביתב תיסרפה הלמה סופדה myes הבתכנ
 לכאמה םוק מ הלמה ןוותפ תחא הביתב יכ
 שארו -- תונוזמה המש ןיבישומ רשא ךלמה לכיהו
 D'73 אבוה טוקליב כ"ג אצמנ ןאוכ(א) הביתה
 אערכ דח היל imm :ה'ע Ux ,ה'כ תינעתל
 אתלתד אנאוכא ילכא ע"כד אמלחב wn אנאובאד
 DU שוריפו ,'וכו יערכ ירתד אנאובא והיאו יערכ
 ןושארה ף"לאו ף"כב אנאוכא Dy םלוכבו .ןחלוש
 Yu») C^ en יב דא y^» by םוקמב אוה
 bn ןחלוש ןושל «nb אכתא 'מ י"כבו ארותפא
 — ]5 .ב"כח ץטערג ע"מב סעלרעפ ש"מ ןייעו

 ,דכ 35 y'"y m3 n» NT N22 ,בּוּכ *
H3 42 

 שית אוה ס"שב א"י ?ny י"פע wa תעדל) יוּכ
 po .אוה .ד"עפלו Bockhirseh היבצמ אבש
mnר"לב ארקנה  Anüilope pietaםינפב ןייע ) 

 :imp 6גיפ ףד D vb porn" םדה יוסכ קרפב
 דלונו שית ערז יוכ b" .קפס אוהש ינפמ יוכב
 רחא ושוריפב ררגנ וניבר ה"יחא|* .היבצמ
 אבה הז א'יו רבה ליא הז יוכ .'פ ןילוחב א"י
 יוכ רמוא יסי 'ר הייבצה ןמו שייתהןמ
 ON םימכח הב ועירכה אלו איה המצע ינפב הירב
 :ט"ע ףד םש ןייעו .'וכו המהב po DN היח ןימ
 לטומ mm רככו .יוכ "n :ד'ע אמוי ein" ןייעו

 הר יופ — N19) =) וּכ

 םוגרתו ,אוכב )0( ףרצמד אפוע לק ר"י /3 הינפצ)
 ,(אתובית תוכ תי oO יח «mew הביתה ןולח תא
 ףצנמד ונינפל w^ ל"נה 'ינפצב 'גרתב הייחא]*
 'ינפצב איבה p^r לבא ףצנ 'עב ןמגרותמב ה"כו
 ל"צכו .'ד ףצ ךרעמ חכומ ןכו ףצפצמד :םונרתה
 הברה 'וגרתב 35! — .ףצפצמד אפוע ןאכ ע"ומב
 ו"ער הימרי 'קליבו — .ןמגרותמב וכ y'"p םימעפ
 (תב) ול היחש ימ לכ :יתבר 'קיספ םשב איבה
 vm הנטק יוָּכ ותיב ךותב רפוח היה ןילקרט [תיב]
 יתבר אתקיספבו ,'וכו חרזמה דננכ ותוא םינווכמ
 הטק ותיב ךותב רפוח שבושמ ןויצ רמאתו א"לפ
 )3 3700 יווכ יב ע"ייע + יִוַָּכ ץובקהו !'וכינ ןימכ
 ןויצ 'ו ןכ ע"ייע ףוגבש םיבקנו םיללחל לאשוהו
 ה"כו ליעל ןייע אתווכ הבקנ ןושלבו .םש ירפסמ
 'קלי .אתווכ ןמ יבר קירוא «iv T5 nm 'וריב
 ב"נ .אתווכל הל יוו אתיב לפנ ב"סר זמר חלשב
 'ט ,'ב ש"הש 'גרת ץובקהו aen תועטו ויתורקל
 ^33 ןוכנהו אתווכ ב"עס ד"פ ןירדהנס -- אתו
 — Qr (^p ביח) אתוב 'עבו 'ד עב ךרעב וניבר
 ןילוחבו םיסופד תצקב ^n ,א"י 'קיו 'לקנוא אתוכ
 י"ב yxp םש י"כ .ה'מגר "יג יפל nw ,ג'ס
 iw py תאוב ל'צו .ס"ט (,ז"יש ףד אקילייגנא

 .Lu [זייכ ,ב"ח)

Ol  בל"פ ^5) NIN3 *אבה ע"ייע (ןחלש  
 .ש"מו ז"חא

OMM grip) 22N02ןחלשה לע הנוממו חבט  
 -Koch. Tafelmeister, Essen תולכאמו

aufseherרגנרוכ ל"צ | אגנרוכ —  V OS 

pbןוזמה בישומ לכאמה לע  Essenaufseher, 
'223(Essenserviererתבשוי ארמנב ורמאש י"פעא  

 רננאוכ ליזאו ףילח הוה (א'עס seo תובותכ) ארדיתקב
 לישבת [רדסמ] b^ אכלמד אגנרוכ א"ס ,אכלמד
 ה"כ אגנרוכ א"ס יכ עדו ה"יחא|* ,ךלמ לש
 אקנדוכ vb י"כבו ,אקנרווכ n'2 י"כבו יב € י"כב
 ייגה ע"פדבו ר"בו 'א as י"כב לבא אקנרוכ ל'צו

sbל"צש ר"ל י"כ 035 קנרוכ ל"צו קדנוכ  pina 
 = רננאוכ תואסריג ןילוע בטיה וז ההגה י"פעו
 וניבר איבהש תואסריג יתש Dy (אקנרוכ) אגנרוכ
 רככו ירגנרכא א"ס DU רשא ירגנווכא ,ירגנכא 'עב
 ריחיהמ ץובקה sun ירגנווכא יכ (ט'ע יא'חכ) יתחכוה
 ב"ה י"כ לש ירגנרכא "גו יחכונה 'ע לש רגנאוכא
 ןאכר יב ו"ו י"כ לש אגנרוכ א'ס ^3 תמועל איה
 y3' המושרה eb, seme רגנרוכ ל"צ ןכ לע רשא
 | | 1 אתיאש הנשמה ימכחל s" ןינעב קפסב רבדה | לע דיקפ 'יפ Obl — ונייהו יחכונה 'עבו ירגנכא

 .אקנרוכ ל"צ ד"עפלו לישבת ןקתמ b^ םקנרוכ םיילבו )!



Gichtenהנוממה ןהל רמא 'פד 23'2  wo»)6חיכ  
 ירחשמ הצחמו ששב שדקמה תיב ילתכ אמליד
 יור) ןירבעמ דציכ 'פב 'וריב B, C^ ינווכמד םושמ

my2727 היפ  On»ר רמא ' Copyוניאש ימ  yov *) 
 nomme [םוקממ ל"צ] (םוקמ) הארי תוחורה ןיוכל
 תחרוז איהש םוקמ דע זומת תפוקתב דחאב C תחרוז
 המכ דע C ['וכו] חרזמ ינפ ולא תבט תפוקתב 'אב
 יחרזמה רעש תושעל םינושארה םיאיבנה ועגי
 תכט nena [דחאב] וב ) תמצמוצמ המחה אהתש
 תומש "C ,זומת [תפוקתב דחאבו] (תפוקתבו)
 ר'הה ןישרופ םיאמטה םשש רוס רעש ול וארקנ

nowדופיה רעש 5 וארק] אמט ורוס 05 ,'ד  
ovvתיסרחה רעש .הכלהה םידסימ ויה  Cאוהש  

 רמואה (' b/ בוי ייתכדכ המחה תחירז רגנכ ןווכמ
 הסינכ (" שמשמש ןותיאה רעש mp אלו פרחל
 ינש ןיב <" עצוממ אוהש mnn רעש ,האיציו
 )* םירפוסה ושדיח םשש שדחה רעש ,םירעש
 ,('**הרזעה ןמ הלעמל אוהש ןוילעה רעש C) הכלה
 םהל תונווכמו G'yb יט (mon ןילוגה ןה ולא 'פב
 ךל pin (» s 2023 רמאנש וזל וזמ םיכרד
 ^J םירבד) ןוכנ nns nm 'גרת ב"א) — ,ךרדה
 נ"רל mm nns .(ןוויכ אטשוק sm 0"ט
 קיתעהש 'ג .ט" םירבד 'א י"רת by םג ריעהל
 םוגרת ןכו .אחרא ןוכל ןונווכת ל"נה הדגה י"פע
 לצא ןכו .ןמגרותמב ןייע םינכ ,רשי ,הנוכנ ,ןוכנ
 ןטמלש ק'הק תיב ^xy m ד"פ תוכרב 'וריב 5
 ךתבשל ןוכמ ןלעמלש pp ma דגנכ ןווכמ
 ןיבוריע 'לשורי ,ךתבש דגנכ ןווכמ 0^ 08 תומש)
 פ"ר v3 ,תוחורה תא םהל ןווכמ היה ןוראה ל"נה

Tw Yeע"ייע א'ער ^ ק"מ ,היתוחור תא ןווכל  
 ןהירבד ואצמנ DN .D'5 ןירדהנס Q'3p TO רמא
 .תועיטנה תא ןינווכמ א"פ תיעיבש 'תפסות ןינווכמ
 דבלב Yt :'ה 'וכרב ,הבשחמו בל תמישל לאשוהו
 תא ןיוכיש ךירצ ב'ער ג'י םש ,םימשל ובל ןיוכיש
 םבל ונוכיש ידכ .היתעד רמ ןווכ אל :'ל םש ,ובל
 :םינושארבו D'U י"כבו נ"בב) םימשבש םהיבאל
 ינפל 331^3 i'b תוכרב 'תפסות י"כב ה"כו םוקמל
 דע Ub 551 העש התוא ןיוכל .'ז םש ,(םוקמה
 + + . ןיוכמ sp א"עס א"ל ןילוח .היתער ןיוכמד

 היחל םיוש םיכרד וב שי יוכ ח"מ ב'פ םירוכיבב

 'ח הנשמ ןייע ,'וכו המהבל הוש םיכרד וב שיו
 ל"הזב שרופמ םש ם'במרהל מ"יפבו .,א"ימ דע
 ורמא ןכו יכצה ןמו זעה p] בכרומ ןימ אוה יוכה
 כ'ע ,'וכו ועירכה אלו איה המצע ינפב הירב יוכ
 יוכ והזיא :ה"סד ב"פס םירוכיב ימלשוריב ה"כו
 ג'ע הלעש יבצו יבצ ג'ע הלעש זע רזעל ר'א
 םימכח ולכי אלו ורקיע אוה pe ןירמא ןינברו הזיע
 יונשב תצק ow םירוכיבל ש"ר "יפבו וילע דומעל

 Ub ה"פ ריזנלו םירוכיבל ט'יות ןייע דועו ש"ע
mmם"במריפ לע םש גישהש . "yןייע  n" 
^bח"כ "3 ד"ויו ח'צת  "bwןינעל 'פ 'יסו ד'ס  

o"תודלית  ןהאזיוועל וירחאו ל"מר הנהו  ,יוכה  
vep mimאוהש יוכ שרפל וצר יוועל 'חהו (האלהו  

tragelaphos, cT Qac[éAauposשית לש היח רמולכ  

 ש"מ םגו הפי הלוע הניא הלמה תרזג לבא יבצו
nsnתובר הזו .קחוד אוה ד"כר .'ד ,ח'כב ל"שר  

 ע"מ לש תוריקחב) ראבל יליח תא יתיסנ םינשב
 דנעצ 'למ "5 תלמ cis "x י"ח ףעלל היננח ןב
 kov הינמרא 'לב ₪5 שיראוצוהו טירקסנאס 0

py7 ,רוש ושוריפו 104 ןוקיסקילדנעצ יטסוי b 
Stier, Rind9% 'שדחה פ'לב הכו  wmםג ונימב  

 הזו רב רוש "5 d) «9 =) ל ארקנש ןימ
 Antilope picta 1753 ומש רשא mn ןימ 53 ארקנ
 יניממ sm (ז"מקתת D ,ב"ח סרילואוו ןייע)
 היולת המצ ול שיו יבצכ ולדגו והארמו םילעי

(HaarzopD "yrשייתל ומכ וראוצ עצמאמ  
 הייבצה qm שייתה jb אב יוכ יכ א"י ובשח ןכלו
 ונורגל תחתמ ונקז רעשו יבצכ אוה והאומ יכ
 רבה bw הז יוכ רמאד ןאמ ןינעבו שייתכ אוה
 (עזמעג עדליוו) רבה לעי הז יוכ היגהל שי ילוא
 ארקנ ןכו (שריה רעדליוו) רבה לָּיַא דקנל שי וא
 הזו םירדעב לדג םגו bmw pum רב רוש פ"לב
 ויה 6 יאשוד ma לשו C5 pm ונרמאש המ

pouםירדע םירדע ןהמ ] — 

 «ii לעיפב מ"לב ןוכ שרושמ לעיפה אוה) ןוּוּב 1
 ל"זר bus לאשוהו men mpm הנכה ונינעו

 die Gedanken auf etwas הבשחמהו בלה תנכהל

(tלשו :יאשר ךרעב ךורעה 'יגל וא  ma .םוקמ ייפו יאשיר :ןילוחל הימגר י"כבו יאשר  *) שוריפב ג"הכו n/»?אבוה  

 nón "y םשו םינשי יפסותב ייפה ש"עו r5) רצ סייד לצא) יב ימ v3 היכו אמלד היד DU אמוי םינשי יפסותב

 ,אבוט ינווכמ א ל ד םושמ ג"ונבו אי'בטירה ייחב אתילו אתיל סייש ייכב לבא (אנליוו סישב) nos שוריפב («Dé אבוט
i33 )5ג"ונב (5 .עדוי ןיא םא ג"ונב (+ .הסוי  NYהיהש ךורעב ל"צכ יכ יתמלשה (% .יוכו םוקממ הפוקתה ןמ דמלו  

 ריפרב ןוכנל הייכ (5 .חיר שוריפב היכו תמצמצמ ג"ונב )7 .ח"ר שוריפב i73 הייכ לבא 'וכו המכ רובד דע ךלוהו רצקמ

 אוהש ג"ונב ('* .יב Dan yovy תיסירח גייונב (5  ,יד תועטב (אנליוו םיישב) ne שוריפבו יו דיטב ו"פדבו (SDN יזיפ

 סישב) ח"ר שוריפמ קתעוה כ"ע הכלהה תא ג'יונב (5 .ךורעב ומכ לייצו םירפוס ושדוח גיונב )!* ,דסוימ ג"ונב )!5 .שמשמ

 .םישנה תרזעו ליחה לארשי תרזעמ ג"ונב !I) .(אנליוו

 WICN ,,יריו-ר הרי ב יח חי. + רו

 / = ריק
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T es udiיראו 3  y eאלו ירו יה יש "  

 זר

 הירבסאד ןנברמ אוהה לע הינאמ ערק לאומש | בר .ב'כד ד'פר ןיררהנס env" ,'וכו ינווכמ אלד
 "G'y 'ל m YO דימתב ג"פב ןנתד ןיתינתמ אה

(enדרוי דח א תוחתפמ  Cוהמ יחש תמאל  
 אלש דע המא החוש היהש יחש תמאל דרוי
 ר ת ל א ל nme ^b .ןויכ חתופ דחאו C חתפי
 .זיל םיחפפ) ןויכ הנעבקיו סופדב ונשעי רשפא 152
 vw 'יפ ןכו ה"יחא]* .הרהמב שוריפ ,(.ד"נ

 יתאצמ דועו .רהמ :ןויכ ןישודיקו .ז"ל םיחפפב
 לע לפנו דמע Tb הלכ תכסמ ףוסב nns םעפ

ovesהלמה הרזגנו .דבא ןויכו  qweןייע םדוקה  
 ושוריפש 5096 י"לב ותמגודו ךרעה תלחתב ש"מ
 vam .דימו n»n תארוהל לאשוהו רשיו ןוכנ
 תמאב אתיאש ומכ ןויכ ל"צ ךועה לש ליחתמה
 ןווכ N^ לודגה ךורעה יסופדב לבא i^v ק"הרעב
 אצמת ךורעה 'יפמ הנושמ דדוחמ 'יפו .ןויכ ל"צו
 םשו האלהו 289 ט"כח ץטערג ע"מב ונלש ןרינב
 תישה ma תמאל Twy דחא $m ץטערג הינה
 היאר א יבהל שיו .תונולח 'יפ ןיִו כ nme דחאו
 — [ןכ 'עב טוקליח 'יגמ ןיוכ םוקמב ןויכ שובשל

macרחא דימ שוריפ םדוקה ךרעמ ד'עפל)  
 דימתו

 :"ו תוכרב מ"ד וירחא לש Cow 'ש םע רשקתנ
 ןויכ ל תבש ^( תוירבל םדא ךרצנש ןויכ
 תמש jv» b ןישודיק ףוס 'תפסות ,'וכו םדא תמש
 םדא הנמתנש ןויכ :ב"כ אמוי ,'וכו וניבא םהרבא
 :'ה הגיגח ive imb ,ח"ל אמוי pep הברה דועו

uoק"מ  qmהטוס :ג'ס תומבי .ח'כ  ^£ UD Q^ 
 a ןירדהנפ .א'מ (DT .י"ק מ'ב .ט"צ SD ק"ב
 ןויכ — .םתלוז הברה my ,ה"ס :א"ל mm :ג'ק

 py ךשע אוה ה'ד

(sobald als, gleich nachdem 

 ,'ז ןכ ךרע

 EP 13-345.« םינוגכ תויננוכ *

 .ןוכ 'ע רחא ןייע א תנו כ - .'א

 אוה פ"מ לבא ש"ע רגנאוכ 'עב N'D אקדְנוּכ *
 .יתחכוהש ומכ

 ב"מקתת זמר וניזאה טוקליב |

| 

 דכו רקח הוה הנווכמ ןידהש ימח הוה דכ אנוה
 in םש sip" ןוגכמ הוה qum ןיכה ימח יוה
 qus הוה . . אנווכב תועמטב am^ ג"ער א'כד
 pon שרד ג"ע א"עד א"פ הליגמ 'וריב ל ע פ תה
 דועו ,לארשי ךיהלא תארקל ןווכתה ניי ,'ד פומע

syהליגמ :ג"נ םיחספ נ'שו :ג"כ הציב  ^ 
 TD .ז"ט 22 +:ו"ל המטוס ,ג'כ vr :ט"ל תומבי
 ארוסיאל ב'ער א"פ ןישודיק לעפ תאב .ט"ק
 bypns .הירבחל ירועצל ןווכיא .ה"צ ןילוח ,יִנְווכיא

pomאלד .ד"י  qasב הציב לי ע פה ': qao 
qm ny20ךרע  monהאלהו .ו"כ הציב ל עפ ָה  

 א"ער א"סו ד"עס ס"ר א"פ הציב ימלשורי ,ןֶכּומה
 הניא 'יפא . . הטיחשל ןינכומ . . הטיחשל הנכומ
 ןיא :ח'ל אמי .ןכומה ןמ הגיא .ד"י pom .תנכומ
 noma 312 452 Dum .וריבחל ןכומב עגונ םדא
 הכירצ א"עס ג"י תוכרב ,ןווכ הכירצ ?Y פ"ר ר"ב

musהאירק אלב הנוכ :םשו  . > nx»בלה , 
 אל ב'ערו א"עס א"ל ןילוח .בלה תנווכ .'כ הליגמ
 ט"ד ח"פ תומבי 'ורי ,הנווכ ןניעבד . , הנווכ יעב

suyaהכירצ הלימהש הרותב וניצמ ןכיא  nx» 
 (יד ,ז םילהת סוגרת אְְַָּּכ םוגרת ןושלבו ^«

"Smאבל תונווכב :הידצב 'כ ,ה"ל 'דמבל 'א ] — 

(sich wohin wenden (הנפ ^£! םדוקה 'עמ 3 2 

 י"רת ^G'3 n תישארב םישנאה םשמ ונפיו
 (ימ .יז .יא םירב) םכל ue ,('אירבג ןמתמ וניוכו
 םירבד 'ב י"רתב ה"נכו ה"יחא|* — ;('ןוכל וניוכ
 SUN י"רת )000^ (DU ןפאו ,ןנווכו : ןפנו 'ח ,יב

 ,ןינווכמ 'א י"רת nos) 075 רבדמב ואתת ,תינווכו
 — ןונוכת סלקנואבו

nob) qY3 1לעפה ראות  Tyלש ןוכ שרשמ  
qwרתויהו . ןוכנו רשיה ךרדב 'יפ םדוקה  

 רתלאלו דימ "פו geradezu, geraden Wegs רוצק

Gofort, gleichתואיצמ ולא קרפד ג"סב  Ww)גיל  
 םיחלגמ ולא קופב ימלשוריבו 6'עפ
 )3 (:ג"פד v5 ק"מ ימלשורי) ןיעויקןיא'מגב

 םיתשו רימתב ams )5 .'יל ע"פרשב לבא ר"פדב ןוכנ ה"כ )?  .ואינפתא ג"ונב o)  .איכאלמ ןמתמ ואינפתאו ג"ונב (י

 (YB33 תדרוי תחא ןאכב ע'פדב לבא יחש יעב היכו ר"פדב ןוכנל היכ (5 .דייע ח"ד ב"פס מייב יוריב ייא וניבר 635 לבא

 רוחב ודי סינכמ היהש ושוריפו ריפדה 733 יקיעו חתפי אלש החוש היהש ע"פדשב לבא ריפדב ןוכנל ה"כ (* .תודרוי

 ןויכ חתופ nmi" יחשה תמאל דרוי דחא ל"הזב וניבר ייפ יחש ךרעבו .ןישודיקב י"שריפכו חתופו ויחש תיב דע לתוכבש

 אוהו (ישוריב =) שור י ב ליצש קפס לכ ילצא ji כ" y התו פו יח ש ה רצ ודי דירומ שורי'פ ןויכ ךרעב ןייע

 דירומ mne ל"צו כ''ע ןויכ nme היה ויחיש לע ודי דירומ היהש ליהזב אתיא םש יכ ^Ty n ביפס ןישודיק ימלשוריב

 יתכונה ךרעב םגש ירחא 53 ימלשוריה לע התיה וניבר תנווכ יכ היארהו .ןויכ nme היה [דחאו .חתופו] ויחש דע ודי
 יביחב ong ma yy :ח "מ ד ג" פ תורי רוה 'וריב 57223( ריפד ייג יפל ק"מ ימלשוריד ארמג שוריפב ןייצ

Qn vpהז ךרעב םג ןכלו תונוש תואסריגב םינויצ םינוש םיכרעב איבהל זאמ עודיה וכרד וניבר זחאו  maייגל  nbi 
 וניה יש וריב תחת שוריפ nbn eati — .לינה ןישודיקד ימלשוריה 'יפלו ייגל יחש יעבו ליינה ק"מ ימלשוריה

 pm יהפדה .סופורטופא םיכרעב ךיתארה רבכ ימלשוריב
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 אלו ירווכ ינב 072 :אימ בויא ץחש ינב םוגרת כ'ג
 ;ו"כ 'א תישארב י"ות םג איבה אל המל יתעדי
 ארווכ אוהה םש ק"מב ה"נכו — אמי ירווכ ז"ט ח"מ
 ,איווט אתליתו אחלימ אתלית אלושיב אתלית
 ארווכ םש ,ילעמ היחרסימל ךומס «sw םש
 ארווכ b'p: תבש .'ב לחת qw ןייע .'וכו ילחת
 ,יוכו ילעמ אחילמ ארווכ :ד"ע ב"ב ,'וכו ארשבו
 תבש 'שורי (חיעש oUm אתרג ע"ייע :ט"ק ןילוח
 תינעת m ץובקהו ,'וכו ארווכ דייצד qm ,י"ד ז"פ
 ךרע ןייע :ב"י מ'ב ,א"עס ב'ע ןישודיק ,א"עס ר'כ
 ,ז"מק (moss ק"מ 'לה לוכשאבו .'ו ףק ,'ב אבל
 ורווכ יאבל אתידב םופ ^N ק"מ איבה ג'מ 'יסס
 אוה ןכו יראוכ יתייאו ידייצ אמלע ילוכ ותא
 'יגה אבל ךרעבו ארווכ יתייא Timo ג"ונבו ף"ירב
 םיגד ודצ .רמולכ לעפ sn ורווכ תלמו .ירווכ

/fisehenלבא יראוכ :ןאכ םג ף"ירבו ירווכ ג"ונבו  
-—[5n3 n9 995 

m3 *רכ ע"ייע אָרּוּכ . 

 ןכו Balken, Umfang הרוק ומכ שוריפ) הֶרוּכ *

35/503 3 Nos and ca תרפ) ims 

 ה"כ ותרוכ "פא אלא ופונ רבד ףוס אל 33^
 ה"כו ופונ ל"צו ופט רבד ףוס אל ג"ונבו ס"שרהמה

 ר"בב  movesל"צכו 'כ'זמר תישארב טוקליב
 'פ ר"שהשב  nnsר"שהשו ר"בבו 353 פ"טב םשו

^B ןכו ותרוכ ל"צו ותרוצ םש pos ותרוק an 
 ותרוכ םש ס"שרהמה  wnף"כ ףולחב ותרוק ומכ

  spiרתפית .א'כד ג'פ ןיבוריע ימלשורי .כ'ע
 ב"נד ב"פר הכוס 'וריבו ,העברא ותרוכ התיהשכ
 יפל ב"ער ז"יד א"פ הטוס 'ורי ,ותרככ ס"טב ר"עס

  73ט"פ ר"דמב ה"כו אתיבורחד ותרוכ 'שמא 'פד
 א 'עס כ'ד האיפ 'וריבו אתרוא ם"טב 'טארק 'דבו
 לש ותרוק שוריפ אתרוכ ל"צו אתיבורחד אתריב
 שמתשמ ןכו .ג"יפ לאומש 'דמב תמאב ה'כו בורח

 הרוק רושקב הלמה וזב  i'mםילכב 15 ט"דסב
 םע ףדרנו — ש"ע 'ד תפכ ךרעב ויתנמסו 'ה ,'כ

 « nj5 mj:ףונו . , תרוכ ג"פר םיאלכ אתפסות
 ףד ה'פר םיאלכ ימלשורי  Ty £5תרוכה . .

  (qum:ל"ד ו"פר םשו  wmm psטעממ תרוכה

o 0 DTחר הופ  

 ,איפוכ ,ףוכ ambos .רבסוכ D) ,סוּכ *
 ילב םיכרעב הטמל ןייע אתפוכ ,אתיפוכ

Y^ף"כה רחא , 

b3 23  ןכו בליע yep ץבק םע. qm» yv» 
 םלוכו ,נ<>=- דועו  payאוה התימצו הציבק

  (sich zusammenziehen == schrumpfen'פד ג"רב

 ץווכימ רמצ ןדיד אנתו (ב'עפ יכ תבש) ןיקילדמ המב
  qu'ג) הדנד ג"רבו  Tis (UDהעיז בגא ימנ

P»m האירה 'מגב תופרט ולאבו ,('ץיוכ ץווכימ 
— X ןיתמוצ "b אצווכד אל ירירקב. Cro ו"מ: 

 ב"א)  "n,(תמצנ שקע לתפנ י"לב

 גד pe ארקנ ןכו גד b^ אָרוָּכ 02 — רווכ
 'סקילדנעצ יטסוי ןייע kara דנעצ 'לב רחוימ

 ארווכ (א'עס איי קימ | ןיקשמד ק"פד ג"סב (ט"ע
mmoםהינש םיחא גדהו חלמה יפ ,הוחאב  jbםיח  

 םימב vim ותיילצ רחאלו הברה ונחלמי וארבנ
 € הילכא הובאב היקסא ונייה ויבא אוהש ןיננוצ
 וילע (* התושו ונממ אצויה vus וליבטמ הירבב
 ילחת ארווכ C םירפסב בותכש והזו םימה ויבא
 «^p ארמח [אלו ארכיש ארכיש] אלו אימ אבלחו

obw GUארירש בר ןואגה  usונודמל 45 אל  
 ארמח אלו sebo ארווכ C ונודמל ךכ אלא וניתובר
 רחאל לבא לכעתיש םדוק הזו ארכש אלו ארמה
 רכשה qm ןייה ןמ וילע תותשל בוט לכעתיש
 רמאש הזו ופוגל בוטכ תושעל un» םדא לכו

Gt pu»אלו אפוג ןועטל אבלחו ילחת ארווכ  
 אלא ןלבס אוהו ףונל pe qne אירופ ןועטל
 € הילכימ .(' ןלבוס עצמה ןיא ןכל ערזה ןיבומש
 םינטק םיגד ןיאיבמ םיגד לש סיירומ 'יפ הירבב
 ושבייש ידכ ןתוא ןיחלומו תינונמש ןהב ןיאש
 והערל שיא תונמ ןהמ חלשמו סיירומ jns ןישועו
 C25 ול אוהו ומעט תא en גדה וב לכאישכו
 ןיטגד nns 'פבו 6א'סק 273 טושפ טג 'פד 22

 200.07 תֶרוצ "יפ ,ארווכ רייצ בד ל

 by C5" ,'ח םילהת pg cim םימש רופצ 'גרת
 3^ תנווכ ה"יחא|* ,(אמי ירווכו אימש
 ינונ וסרג םירפס שיש רובעב םוגרתה הז ואיבהב
 אבוה םשו תואפרינ יתש ואבוה ןמגרותמבו אמי

 y/"y ישרטמד אל ימימחב ךפהב וניבר ייגו .ישרטמד אל ירירקב יצווכד אל ימימחב ג"ונב (? .ץיוכ ץיוכמ גיונב )!
 תבשב י"שריפ ןכו תמצנ תומימחה y) יכ רקיע ונלש ייג יכ הארנ ל"נה תבשמ לבא .ןאכ איבה רמאמה ףוסו יב שרט
 ע"פרשבו ,ריפדבו י"כ לכב הייכ )^ ,ילכימ ךומסב ןכו ג"ונבו ימ יייכב הילכואו ג"הכו (* .ןיחתורב :היצווכד א'עס טיי

wemשייירה לע וקב ריפדבו ארפסב םיסופדב אתיא ךורעב םלוא עיבשפהב ביירגה ןייצמ היה ןכו ב"ה י"כב ה"כ )  
 ןעט y'"yr(? .»'m Yn י"כב קר הייכ (* .ןיקשמד א'פ ףוסב ונייהו אפיסב היגהל שי ילוא ירפסב יא "ו י"כבו ירפסכ
 ןייעו ילכימ ג"ונב )5 .הז יע המלש ןויגה לעב שיימ ןייע יחכונה ךרעב םישוריפה cor pi הינימ אקפנ ןינעבו א"פ 'ב

 .יישרל סחוימה ןכ ייפ ןינעה mum (* .תרחא ייג ליעל
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 'יג יפל םש כ'ג ^& תייבבו ^D ^3 יפל יקנרוכא
 רדס יכ ןכ אתיא ס"טב אוהש ל"נ pos ב'ה י"כ
 b'3 רבדה ףוגב לבא ,ל"צ ף"כב יכ דיעמ תויתואה

pyךרעב המושרח הרזגמו ת"יבב .םירפסה ^3  
 ף'כב ar" ילוא my ,.יקנרובא ע"ייעו יקנרוכא

e"םייקל  "yהלמ  ^b = "Dbלקד ןליא ןימ  
 יקנרווכא :'ינעתל י"כ ה"מגר 5n ms pe cl וא
 ומשל דחא ןליא ןיעטונ ןב דלונשכש םיכלמ לש
 תוכלמ אסכ ונממ ןישוע ךלמל ותוא ןידימעמשכו
 ,ש"ע ןושאר ןושלב תינעתב י"שריפב «su כ"ע
 יקנרוכא ךרעב ש"מ ןייע ןיבוריעב י"שריפ ןינעבו
 (אקנרווכ) אקנרוכ ישוריפל המוצע ,היארו --'ו הרעה
 ןיטגב רופסמ יתאצמ זרא 'יפ e "יסרפ הלמ י"ע

roאזרא ילתש אקוני דיליתמ הוה יכ א'עס  
 אקנרוכ ןאכ םג ןכלו ,'וכו אתינרות ילתש אתקוני
 לש ה עיטנ תארקנ ןכה תדילב ותעיטנו זרא 'ריפ

 — [החמש

Bienen- םירובד לש 5p Jl M  מל"ע( nq» 
(korbתבשד ק"פד 'מגב  C0תרווכ קרז  

 רכמ 'מגב תיבה תא רכומה 'פבו ,םיברה תושרל
 ייפ תיעיבש ףוסב ןנתד (נ'עס היפ 27 תלדה תא

(dאוה ירה רמוא רזעילא 'ר םירובד תרווכ  
 םינק וא שקמ יושע ילכ שוריפ ב'א) — .עקרקכ
 וכותל ןסנכה רחאו םירובד לש ליחנ וכותב םינכהל
 תרווכ ןימכילכ םישועש 'ימעפ שיו םתס תרווכ ארקנ
 pos ה"יחא]* | .(םירחא םירבד וכותל םיסיגכמו

smה"ל תבשמ היארהו . nwתרווכו שקה  
 שקב הקוקפו התוחפ תרווכ א"מ m םילכ ,םינקה
 השיפכהו תרווכה ve ק"ב םילכ אתפסות .'וכו
 ium Ow ךרע ןייע רברמב שיר 'מוחנת .'וכו
 ד'ע תבשב אתלח י"ע תרווכ b "b^ ג'פ ןיצקועב
 .תרווכ vy (ע"ייע) אתלח מ"כ י"שר שריפ ןכו 'ב
 אתירווכו ^G 50 םילהת| םיפוצ «ne | םונרתו
 ק"העבו .,(ר"תמעב יוועלמ אבוה 'גרת ייכב ה"כ) א תאי לח

 םשו Bienenstock) =) ק"אטש ןיב קיתעה ב"נש
rb 24 SINףוע אלמ בולב כ  )| 

 מ"עב ה"כוכ'ע אתי רוביז אילמד תרווככ
 םוגרתב ונינפל לבא ןטק ךורע םשב 'טסקוב לש

 — [א'עב אתיא ז"כ ,'ה הימרי

 AY pam) pies ויהש :םש ץובקהו .עברא

 ;ד"פר :ט'כד םשו «pnmo ל"צ ןותרכ םוקמ םשו
 םיתרווכה סרג ג"מ םיאלכד ד"פב ש"רו .םיתרכה

 .םיתרוכה ל"צו ש"ע

DT315ר'עפל)  bpרתוי וא לכאמ 'יפ 2  
 32 יב |: "סרפ הלמ םילשהל בוט

^b 3לשבמ  Kochףוסב ןייע דועו  
(ynםיחספ העש לכ 'פד ג'סב  ciיפפ בר ') ארש 

 םילשבמה םימותחנ b^ ,אתולג שיר יבד יקדרוכל
vmהזב  ^bיאקדרוב ב"א) — .(* רטסלמז (''ע ב  

 yo הייחא]* ,(ש"ע ןדיד תואחסונב ביתכ

 ירגנכא 'עב mi ש"ע יתכראה bp') ,ב'ח) יאקדרוב
(vy aemי"כבו .רגנאוכ 5«  "Ww i70יחכונה 'עב  

 הלמה ןורתפו דחא 313 ןוכנהו יקדרווכל 'עה םינפב
 רגנאוכ ךרעבו ירגנכא 'עבו ,ךרעה תלחתב ןייע 'פה
 לכות איהו ,,(ירגנרווכא) ירגנרכא ^2 כ'ג יתאבה

nmmרגשרוכ תיסרפ ןושל  = Moy-לע דיקס  
 DP אוה דחאו לשבמו לכאמה ,,ןקתמ ,תונוזמה
 םוקמב היגהל לכונ ןאכ,םג כ"או JM V | רגנאוכ
 הביתה ףוסב ש"ירהו .;*= = רקררוכ :קדרוכ
 ל"נ הזו ע"ייע אכרס אדגזיא ומכ טמשהל הליגר
 ןייע) זפ «b^ הלמ תמלשה ילב קדרוכ יכ רקיע
 — [לכאמ השועו לשבמ אלו לכאמ קר ונינע (ליעל

 .הכורכ 'ע רחא yy אָיְּבַרּוּכ *

 n^ רקיע ד"עפלו ךורעב ןייע ןליא (pe קנרווכ
 :ד'ע "DU b  ,א'חב וכרע ןייע .ת"יבב

 ןייע לנא Citronenbaum, Riechpflanze ותקתעהו

 CT^ n'*ymD ג"סב תוינעתב ק"פב (ש"מו ךרעה ףוס
 (* יקנרווכ עטונה הז החמש לש העיטנ יהוזיא
 החמש לש העיטנ «C7 הליגמד ג'רבו .םיכלמ לש
 עטונה הז החמש לש העיטנ איה וז יאו 6ע םנ
 'פד 'ומג 6ףופבו .( תוכלמ לש ('יקנוווכ
 C קנרווכ .אוהה Gro ms ןיבוריע) ןיספ ןישוע

mmןליא שוריפ ,הינתסובב אתולג שירל היל  
 ב'א) — .אנתסובב וכרצל םדאה רלונשכ ןילתושש
 שיו הייחא]* .(בותכ אקנרווכא תואחסונב

manoאקנרוובא איפסומב  n^33לכב ה"כ יכ  
 ךרעב v3 "$3 אקנרובא ה"כו bt  תומוקמה

yowy (!אפפ בר םיש ייכבו ;ספח יעב היכו . ?( més5  .ביה ייכב ןוכנל ) mUר"פדב , mbרתסלמז ו'יופדבו ;ימאו  

 רטסלמז (קרפב ונייהו) ירפב ל"צו רטסלמד שוריפב ייא יבו יא ויו י"כבו .נישו רטסלמז ע"ייע ארטסל אמוז ב"ה י'כבו
 ה"כו ביה דייל יבו 'א ויו vi33 ה"כ (+ .אובמב שימ ןויע םיקרפ by" היה ךורע לש ורודס תלחת יכ ריב י"כב יפב ה"כו
 יחכונה ךרעב ע"פדבו ,יישרבו ימגב יזיפ יפדב ה"כו תינעתל הימגר ייפבו םיש ייכב יקנרווכא 'א תפסוהב היכו ךומסב
 ךרעב אתיא שארב ףלאבו שייירב לייצו יקנדוכ : ןאכ ריב י"כבו .םינוש שי ייג יפל יקנרוכא yl ביה ייכב («mu יקנרוכ
 Gum םישב) הליגמב חי'ר ייפב הייכו יקנרובא ג'יונבו יקנרוכא ם"ש י'יכבו (* ,יתסונב ייל )5 ,יקנרוובא (i722 יקנרוכא
 םש p/nyai דחא ויייוב יקנרוכא ךרעבו אקנרווכא ס"ש יייכב (* .שירבו עיפדבו ;ו"ו י"כב ןוכנל היכ (5  .םיכלמ גייונב (

 .אקנראבא ביי קיס ל"ק ייפ ןיבוריע bm ז"ואבו אקנרוובא ג"ונבו יקנרובא

21 

 ו



210 T -- n» יר 

 ס"ד א"פ ןישוריק 'וריב אתנזכ ןינעה nm ילואו
 אתינוזכ סרוג y/np לעבו 'טארק 'פד ^2 יפל ב"ער
 mb» — sna ע"יע לבא אתינזוכ ל'צו ש'ע

 — ]15 ע"ייע אזוכ יתב ןב .'ע

m3פו ע"למ ר"עפל) ' e»תונולח ילב ןטק תיב  
 ןיא (הנשמב :יח קימ ןיקשמד ק"פב (6

 ןיכוכ יאמ € 'רמג .דעומב תורבקו ןיכוכ ןירפוח
 4733 | תורבקו הריפחב ןיכוכ הדוהי בר רמא
 [לועת] 'גרת "כ ,'ה גוי רבק ילא חלכב C אוב ת
 ןכו ה"יחא]*  .אתרובק ab אכוכב ךיינש תומלשב
 אדבוהל א"תו ךוכ דיבוה 'גרת ('ב ייל 20. חלכ דבא

quaאתרובק  -- b mu»הנשמב :'ק ב'ב  
 השוע ,'וכו רבק ול תושעל וריבחל םוקמ רכומה
 הכותל חתופו שש לע תומא 'ד הרעמ לש הכות
 ןמורו תומא עברא ןכרוא  ןיכוכו ^« ןיכוכ 'ח
 ןכותל nme 'וכו רמוא ש"ר השש ןבחרו העבש

i^םשו ,ןינעה לכ ש"ע ךוכ  w'pב'ער  smיעגנ  
 ג"פר ב'ב 'לשורי .םישוריפה ש"ע ידדהאל ןיכוכ

i?"רבקש ןויכ וריבחל רבק רכומה ר'ע  nbרחא . 
 ^r פ'פ תולהא אתפסות ,ךוכה לכל הקזח ךוכב
 הרש ןיכוכ הדש איהו הכותב sip רבאש הרש
 איה וז יאו הכותב רבק דבאש הרש איה ןיכוכ
 ןיכוכה תא עילבמו ץראב רפוחש לכ ןיכוכ הרש
 ע'ייע ןיכוב הדש s^ ב"מ ח"יפ תולהאבו ,ןיררצל
 ךייש ןאכלו ,6צ n5 ךב yy 6א'פ ביח) סרפ תיב
 ב'כ תינעתמ [ךכ] (יככ) ךרעב וניבר איבהש המ
 'יפו ייג ןינעבו .ש"מו ש"ע א"עס .DD ןיטיגו א"עס
 גיצק ,ביח qua יעב ש"מ ןייע ,ה"כ תינעתל ה"מגר
 תוריפח ויה ןיכוכו .'א אככ ע"ייע דועו € הרעה

maaןיליגר ויה טרפבו רבקה תזוחאב תורבקה  
 'חה ש"מ ןינעה הזמ תוכיראב ןייעו לארשי ץראב
 ןיכוכ תויהבו Yom ץטערג ע"מב לדנאמרעקוצ
 ןכל nion ילב םילהא ןיעכ ץראה תוליחמב תוריפח
 לע ריעהל wm ,ל"נה 'פו ע"ל םש לע ןכ וארקנ
 ל'ז ןואנ יאנורטנ ברל םינושאר ולאשש הליאשה
 ךוכב וליטהל os הרובקב הרשי ךרד איה וז יא
 by" וינפב «y אלש quan ןמ הלעמל חנהלו
 ןינע .ן"במרל םדאה תרות ןייע ,'וכו 'וכו טיטו
 ןיכוכה תכינח ןינעבו ,האלהו ג"עס ז"ל דצ הרובקה
 3^ דצ מ"וח ילה תאיג ץ"ירבו sm ק"מב ןייע

(Krug ךפו קובקב ^b Uf mbi pm ms 
 (ביעס זילק תבש) ןילות רמוא א'ר 'פד ג"רב

 ןילות p^ ,בייחימד ימנ יכה אסכיסב אזוכ אלת
 קרפד ג'וב .יאערא bns יוהד דתיה לע אבצח
 ילכ הזכ »5103 הזכ (sns Cr» ce ןיי איצומה
 pnew .(א'עס "a קימ) ךפהש ימ 'פד ג'רב .ןטק
 6 רמאד רמ שוריפ .אתיבח ןיתפוז ןיאו אתזוכ
 אריספ אכיא אתיבחכו אדיספל שייח אתיבח ןיתפוז
 הב 6ש יפנד םושמ הל תפייז אל יא הריתי
 6*רמ אד רמ ,הריתי אדיספ אכיל ('אזוכבו הניי
 אחריטל שייח אזוכל ןיתפוז C שייח אזוכל ןיתפוז
 אחריט אכיא אתיבחבו הריתי אחריט אכיל אזוכבו
 הלוע ףועה הכלה ףוסב רשבה לכ 'פב C הריתי

Gp pomאתעיבר תב אזוכ לצוהב ישא בר ןיקתא . 
 ןותיקל המוד C אזוכ 0" דימתב ישילש קרפב

oב'א) — ,בהז לש  ^pןתיל ןכומ ילכ י"לב  
 םימ וב ןתיל ןכומ ילכ ןימ םג םידי תליטנל םימ
 ןושל ןמ םינויל m ow קתענ ילואו ןייה גוזמל
 ינש (Dun בשוי יכדרמו קופפב םוגרת ,סוכ ירבע
 .(אבהדד אזוכב אנמרוח איוויח (איכ 55 רתסאל
 תנווכ א"י 'ו םש ינש םוגרת y" ןייע ה"יחא]*

 אוהש ןוכנהו חל רבדל הדמ 9% י"ל לע ב'ר
 y ל"נה רימתל ב"ער ריעמ ןכו 'מושרה ע"ל
 תבש) הזכ ןמ .miam .57 ,א"ח רעלזייא 'חהל ר"טב
 ט"מס םש דימתב ה"נכו -- הצלה ךרדב קר אוה 6ז"ע
 אמוי 'וריבו אציו הינש הלעמ לע זוכה תא חינה
 לטנו אציו היינש הלעמ לע זוכה חינה :ט"לד ב'פ
 ח"מ :ג'ל תבש .,אציו היינש הלעממ זוכה תא
 י"כ יג ה"כו אי מד NIS ב'עס 'כ תינעת א"ער
 יתייא .ט"כ iy .ב"עס ז"לק תבשמ ןויצב ליעל ו"ו

snoאתדח  aen nnm)ימרא לקשמב  Nnn5 
 לבא ב'ער א"פד b'3 ק"מ v3" ה'כו םש ק"מב
 דקנל שי ילוא 03 «b^ my ism ק"מב ס"ש "53
 ןמ הלילק 'ל אוהש spins ןמ רוצק אוהו אָתַּּכ
 :א"ע ז"עב י"שרמ היארהו ןטק זוכ רמולכ זוכ
 אתנזוכ ןיתפוז ל"הזב ,ב"י ק"מ ןייצמ אתנזוכ ה"ד
 אתנזוכד הימופא :ז'עב י"שר םש סווג ןכו 'וכו
 מ"לק תבשב "5 י"שר סרוג ןכו 'תנזכד ג"ונבו
 ילכ 'יפו אתנזוכד אמופא (ד'פק רצ םש פיר) ב"עס

jspוכ ןירעמש  jןמ  mannינזוכד הימופב ג"ונבו  
 ש"מו ש"ע אתניזוכד אמופא 'יגה 'א תבצ ךרעבו

(t!די בתכב אוה ןכ )? .רמארמ סיטב ע"פדבו ,יישרל סחוימה שוריפמ חכומ ןכו ביה די בתכבו ריפדב ןוכנל אוה ןכ  
imי"שרל סתוימה שוריפמ חכומ ןכו  inii)שוריפב די בתכב אוה ןכו (5 .שיפד עיפדו ו'ו רי  bm»םיפופדבו ,'"שרל  

 שוריפמ חכומ ןכו רמאד רמ ל"צ רומ םש קר רייפדבו ב"ה די בתכב win ןכ (* .ש"מו ךרעה ףוסב ןייעו אתזוכב אתיא
 גונב (?  .ק"מל י"שרל םתוימב אתיא ייפה לכ (* .שייחד םיסופרבו יישרל סחוימה ייפב י"כב ה"כו (*  .יישרל םחוימה

 .ויו ייכב ה"כ (5 .זוכה

—Pam y "רייד ל 2-1 * PE 

4 

24 DA di 3 M. à, כ רב | 



211 

 יתקתעהש 155 וקיתעהו יברע רפופ םשב (ה"ק רצ
 ma אבלוג ןוכנל ןיבה תומוקמ ינשל י"שרו התע
 ?T ש"מ ןייע spelia ט"יאל vy וזעול יכ ןינעה
 אבוה םיאלכ ימלשוריבו לופ ךרעב םלוא בלג
 [אנובליג] (אניבלוג) שוריפ בלג ךרעל יתופסוהב
 'רפו ע"לו ש"ע בלג ךרע תלחתב יתקתעהש ומכ
 ל"נה רפסב תוכיראב ןינעה לכ ןייע mmm .םש

 | — [ףעל םכחהל

 .יפכ TU רחא איפכ ע"ייע אָיְפּוּכ *

V5 *שכ ע"ייע ישּוּכ , 

 ןמו (ןוימדה 55 3 ןמ בכרוה «m» — nm סא
 סילב ןכו ומכ 'ריפ תי = תו = תו

msn qu qs = ( nes = msאה =  gue 
wie es, so wie, gleich wieינומב ןיא םונרת  

 25332 ה"יחא]* .יתווכד תיל ^O ,יט תומש)

 ה"כו "p ינשב כ"ג ןמגרותמב לבא ,דחא ו"וב
 ^n ,ד"מ תישארבל 'ב י"רת מ'ד 'ורי 'גרתב בורל
 תומשל 'א י"רת ;'ג .ג'ל םירבדל ;'ז ,ב"י רבדמבל

osןיוו ינשב ליגר רתויו דחא 123 ל'זררב ןכו  
 : 'מ ב'עס pun ,ו"ל תוכרב ןייע ימלשוריב טרפבו
 yv :ט"מ תורוכב :ב"מק ב'ב ,א"עס א"ג םיחספ

 ד"ע א"פ ףד ג"פ ק"מ 'ורי ys" ג'ד א"פ תוכרב
 — [ותלוז Ty iy א"כד ז"פ הטוס 'ורי

 .יתכ 'עו ודוכ ע"ייע יתוכ .התוכ .תוּכ *

 .'ב וכ ע"ייע אָתְְוָּב *

S won "3 — 13שוריפ ןתארוה םצעב 2 =  
vor שפנ לעגו דערו דחפ הליאשהבו nox 
  etwas zurückschaudern, sich ekelnע"ייע 73

 לכ ראשו ארטגב םירבד ולא קרפב (,א"ל ,ב"חב
 אל ותשא הנימ זיזכ ותמבי 6ב'ע םיחפפ) םיחבזה

  rt'פד ג"סבו .הנימ « TY(.ויכ תומבי) ויחא תשא
 'יעבימ אל  vasאלד ונב לבא הינימ הינב זיזכד

  sms mon vow ns.ל"מק אל  "ezג'סב
 ש"יב 'פד  27Dתשאב לבא (א'ער  vnsזזכימ )

  UDדי הב טושפל הנממ שייבתמ שוריפ ,הינימ
 והלוכב ב"א) -- .רתלאל « minןדיד תואחסונב

CÓ qa 

 ומייקל ילבמ רבד לע חיטבה ושוריפ מ"למ) 313
belügenלדח הליאשהבו  (versiegenםינשב  

n'e3ולא 0" הרפב  [pron] jnדחאב ("ןיבזכמה  

20» — m5 איר 

 אתולגב ותימד איקידצ וליפאו 'ה ,'ח ש"הש 'גרתב
 mn "bp sam 'וכו &2 mms יתימל ןידיתע

 — [עקרקב anb ושענ תוליחמ .א"יק תובותכב

 :[אכוכ] 053(. .'א N35 עיייע 8213 *

 אתמוכ .אסמוכ ,לוכ .תלכוב ,ראילבוכ 3513 +
y'"yסמב ,לכ ,תלככ ,ראילככ ,בכב : 

 ,אתמכ

yy pa *וינינע לכב ןווכ . 

 לש תמסוכ oy אוה ns" ס'לב שוריפ) ('אָתְנּוּכ
 ימ קרפד ג"סב (עומא6 Spelt ארקמ

 ,אתנוכ רמא ימיד בר אתא יכ "Co ק'מ ךפהש

 התוא ןיתתולש אתנוכ ו טו גר n תמסוכ "פ
pon vmיא 'יפב ס"ש "5: 0 ה"יחא]* " 

 שממ היכו וניברו ,אתנוכ א p ל n רמא אמיד בר
"esב קלח ךרעב ותטשל ךלה שרל סחוימה ' y" 

 בוט nv ^b ב'רו pon ןושלמ אקליח ev^ דירז
 םיטח לש ןוקת pe אוהש alica, halica "y אקליח
 -אקסאיד לש תודע יפל Dx Speligraupe ארקנה

by"השענ ט"לר דצ  alia.ןמ 680% י"לב)  
 — "D ברד םעט הזו puru ינש לעב תמסוכ
 אוה ןכ) תמסוכ DN CO וניא אתנוכ ןורתפ לבא
 הזו ןגד ןימ אוהו (אנליוו ס"ש קימב "n שוריפב

 "p אתנוכ רמאד ןאמל םש p'e אתיאש המ
 תמסכהו oun .'ב תנכ ןייעו su אילעמ
 ה"כ ,היב היעשי) תמסכו ןכו ,איתנוכ (ביל יט תומש)

 ןושלל Gm םש wes היכו ם"למ קתענו .ןיתנוכ
 D ,Tn'3 גאטיירפ bw  מ"ואבו) 3 יברע
 הנוי 'ר שריפ הלמה וז י"עו c) תועטב 'יא
 רעיוביינ 'וחב לוסאלא באתכ ןייע ארקמ לש תמסכ

cen amכ'ג ריעה  Je Lee. bruma 
Old Less yel el, 2-40 qai 

^bתינכלא הונכי איריס ינב  umהוארקי קאריע  
 ומכ .אוה ןאבלג יכ mb עמשנ ,כ"ע ןאבלגלא
 אבלוג קפס לכ ילב ןכל תמסוכ ונייהו ןגד pe אתנוכ
 שרפמ ודי לעש א'עס 'ע mmo .ה"ל םיחספב
 וניברו הב ונרבדש הלמה איה איה ןומסכ nos ס"שה
 אלו C ל"נה תומוקמה ינש קר איבה בלג ךרעב
 %- pp דחא sm peo ילבו אבלוג תלמ ראבמ
 הממ רזוח uw ןכלו .חאנג ן הנוי 'ר איבהש
 speltühnliche ל "צו Wicke י"ע הלמה וז יתקתעהש

 דואמ הפי הלוע .אבלוג הביתכ םגו
 'נעצנאפפ) ףעל mn איבהש US תיברע הלמ םע

 ,(אייעס יע יוחנמ) : הזכ םירועשהו תלמ רחא יט הרושב ל"צ צ"ר sins (* .ר"פדב 'יל )? .תנוכ עייפרבו an vss היכ )1
 .ןיזגזכמה םינושארה םיסופדב w^ סומלופ ךרעב (5  .שיימו ma ע"ייעו (5 .זכימ ע'פרשבו ר"פדב ןוכנל הייב (+

oT 
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 תשרפ ר"בב (לאומש ברל ^53 ,תיזּוכ =) תיזכ
 D) רמאל תש ומש תא ארקתו (ג'כ ונינפל) 475

 יד תשאיכ רח א ערז םיהלא יל תשיכ
GY26 לאומ ש 'רםשב אמוחנ תר"א , 

 (ביל p םש) ערז וניבאמ היחנו (א'ג וניגפל) ב'נפבו

Y'Nלאומש 'ר םשב אמוחנת  C mnoןיא ןכ  
 םוקממ אב אוהש ערז ותוא ערז אלא ןאכ בתכ
 cw יוניכ .שוריפ ,חישמה ךלמ הז הז הזיאו רחא
 9 (הרסח תיזוכ noo וגלש 'חסונב ב"א) — .אוה

nv» *ע"ייע  Di(תיז) . 

 ,ש"מו זוכ yy אָמיִנְזַּכ NDS .אָתְנְזּוכ *

Kraft, Vermógen תלוכי ,ץמוא, ^b nom) D3 
  (Guittelbaro Kraft X13 n5תופרט ולא 'פב

 ףידע אריתיהד חכ v3 gm) הילגר ורבתשנ 'מגב
m5לגרה דציכ קרפד ג'רב  n^ p'3חכ (האלהו  

 תכלהמ הרפ התיהש mo, ^b והמ סוכמוסל וחכ
 החכ הז םילכ הרבישו הילגר תחתמ רורצ הזתינו
 רחא ילכ לע לפנו ילכה ןמ רבש זתנ םא לבא
 mns אמגודו ה"יחא]|* = ,(""וחכ חכ הז ורכשו
 .'א 023 'עב א"ער 'ח תוכמב ןייע וחכ חכ ןינעב
 ,ec ןושאר חכ -- :'ג ק"ב רחא n3 — .'ם ז"ע
 ט"מ םשו .ז"ט ןילוח ,ב'עס ry ןירדהנס ינש חכ
 חיע ןירדהנס ,באה חכמ jan חכ הפי נ'שו ב'עס
 וחוכש ןליאב ולע ב"ער mp מ'ב wn חכ א"ער
 ימלשורי .'וכו ער וחכש א"מ ג'פ ןיבזבו 'וכו ער
 םיחספ ילשורי ,תוחוקל לש ןחכ .ח'ד א"פס מ'ב
 ישורי ,השע חכמ אבש השעת אל yy ז"כד א"פ
 הברה ןייעו «omi mo ד"ער ד"לד vb םיחספ
 Vy ןירדהנס .ב"ל תוכרב .(הפי) ףי 'עב תואמגוד
 ,וחכ תשתמ :ו"כ 'דהנס ,וחכ ששת :ט"כ תוחנמ
 תא ןיצמאמ :ד"מ ןירדהנס ,חכ ןישיחכמ sp ןיטינ

ansד"ס םיחבז . jn»ןיא .ג'ס תוכרב ,םינהכ לש  
 ןיעב חכ ןיא :ח'נד .ב"פ ה'ר 'ורי ,דומעל חכ וב
 ןייע הרובגב חכ .הרובגב חכב .ב"י nun ,תוארל

— [Gn ביח) לאג, TU 

hauchen, םשנו חור ףאש ןינע 053 nn3 — n2 
schnar- 1392 החיננ ןינע prom schnaufen 

(mm - חכ — sd 207] 

 C תרוצב ינשבו C תויסמלופב ןיבזכמה העובשב
 «x אל רשא אוה מ"ל הז oso — .[ןירשכ]
 ,(וימימ ןולדחי אל שוריס Q^ omo היעשי) וימימ
 עשוה הב «wn שוריתו Tw לע אוהו הייחא]*
 לקב ה"כו 0" ,'ג pim mr השעמ שחכ )2 5
 ןכו םש הרפל ש"רב אבוה ח"פר me אתפסותב
 «^v הרוסא ןומלצה תדרוי רמוא הדוהי יבר היה
 א להו ול vos סומלופ תעשב הבזכש ינּפמ (הלוספ
 י"כב ה"כו ימימ ל"צו ימי (a ימ לכ (ש"רב היכ)

 :n5 סומלופ תעשב ובזכ תישארב (טרופריא יפסות
 ,היבאב הבזכש b'0 ה"כ רבדמכ) יבזכ :ב"פ ןירדהנס
 'שורי 05 ימ ייכב וב ובזיכ אל ךכיפל :ט"ס אמוי
 ראותהו (.ד'ל D" םדא ע"ייע :ה"סד ב"פ תינעת

"mmnיעסמ  ^Dז"מ פ'ס ר"ב .ןבזכ בשחתאו 'ה  
 — ns] אָנּבְזַּכ אנרקש

 von Koziba תיִביִזּכ : אָביִזִּכ ןמ ראות) בזכ
Glar Kochba)לזג 'מגב םיצע לזוגה '53 €  

 ןמחנ ברל אבר 'היביתוא ביער ז'צ «^p עבטמ
 ןיללחמ ןיא ינש רשעמ 'תפסות שירב אינתד אהימ
 תועמ ול ויה דציכ (* תואצוי ןניאש תועמ לע
 םינושארה םיכלמ לש וא תוימלשורי תועמו תויבזוכ

psבינ 0 ינש רשעמ שירב 'שורי .(*ןיללחמ  Cr'y* 
 .ללחמ ww אביזוכ ןב ןוגכ )53 דרמש עבטמ
 ןויצה םע תויבזוכ תועמ ללכ בטיה וניבר ה"יחא]*
 הנה ןה תויבזוכ תועמ יכ אביזוכ ןב ןוגכ ימלשוריד
 אתיא ק"בל מ'טשבו .אביזוכ ןב ןעבטש תועמה
 "פה הזו p'« ביזכ לש תועמ תויבזוכ תועמ ל"הזב
 א"לב ק"בב י"שר n Dy" םיכסמ ןואג םשב אבוהש
 ןב לש עבטמ תויבזוכ י"שר שוריפ ןושאר 'שלבו
 אביזוכ יכ אתגולפ ןאכ יא ד"עפלו כ"ע אביזוכ
 ךרעמ חכומדכ Gun =) ביזכ םוקמ םש לע ארקנ
 ביזג ךרע ןייע דועו .6ויטק ami ע"ייע) אביזוכ ןב
 אביזוכ תיב תעקבב 'א D npn^ אמוחנת Gto םש)

 c) [6ביסק (Be אתעקב ע"ייע

 סוו ל"צ אבזיכ םוו :ט"'ס mm (?) אבזיכ *

 ?jp .ע"ייעו ידע 'עב ש"מ ןייעו אכזינ

spun 

mo!ישמא יפדב היינו ריב ד"ל ,יב יא ו'ו י"כבו ר'פדב  né»יחכונה 'עב ליפאבו יציניוו יזיפ 'פדב לבא סומלופ ךרעב  
 .היביתיא ימאו רייפדב לבא ליסאבו איציניוו 'זיפ יפדב ה"כ )( .ןורצב («ias ,תורצב סומלופ ךרעב )* .תויסומלותב ס"טב
 םש קר שימ אתפסות V/33 ןוכנל אתיא תויבזוכ ייגו ק'יבבו ךורע v3 523 ma (* .ק'בב היכו ךורע י"כ לכב m (י
 םשב ק"בל מ"טשב היכו וניבר ייגכ ל"צו תוימלשורי תועממו תויבזכ תועמ ג"ונבו תוימלשורי ל"צו תימלשורי תועמו
 י"כב ה"כו דורמ ל"צו רודמ עבטמ אתיא ש"מ אתפסותבו ,'חסונב Nn )5 .תוימלשורי תויבזוכ תועמ קייב גי'ונבו ןואג
 py לבא קוספב ייל ר מ א ל תלמו ייל עייפדשב לבא איציניוו יפדב ה"כו ר"בו ב"ה 'ב ,יא 00 v23 ה"כ (?  .טרופריא
 nm3. רמא לאומש 'ו םשב אמוחנת יבר אתיא ליסַאבו יזיפ .ר"פדב לבא איציניוו יפדב m )  .םש סלקנוא םוגרה
 'ילו ב"ע ףלא זמר שיר 'א VY טוקליו היפ זמר אריו טיל זמר תישארב טוקליב ייל ןכו תומוקמ usa vus ייל )10

 .(אנליוו םיישב) ^m. ק"בל חייר eb" קתעוה ('% .הידסבו ןיפחויב יתאצמ אלו םישנה הנרמאתו יפ הבר תורב
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 יברו הללק דע רמא לאומשו האכה דע רמא בר
oos pnדע  nerל שו  nwדחא ארק מ ן  

 USUS ר ד

Tn) mNm2 רב ךרע j"» יטרפ) DU) אחיכ * 
,C VyD 

y'"y D'D דחכמ 72 ,"3 ז"פ תבש ^v "I3 * 

 תרחב ( aT,0"ל

5msע"לבו ס'לב ןכו מ'למ)  ^b Aןיע ןוקת  
 mit Stibium die Augen sehminken ךופב

 .JU ,,)= עילבו eos ה'כו «sni ,לחוכ םשהו
(Augenschminkeח"פ תבש) ןיי איצומה 'פב , AB 

 (BU 'רמג ,תחא pp לוחכל ידכ C לוחכ 6 תיעד
py 6?אנוה בר רמא ילחכ אל אה תחא  jw 

 תחא ןיע תלחוכ שוריפ תחא ןיע תולחוכ תועונצ
 הינפמ הארנ ןיאו ולוכ הינפ הסכמו לאמש לש
 (su 6 קוש ל הא צויו ןיע ותוא אלא
 (b ^0 unb) ךיניעמ C תחאב יניתבבל ינעייסמ
 היניעב לחוכ תנתונ יכ ל"ז חילצמ בר שוריפ הז
 (הנשמב :דיצ תבש) עינצמה 'פבו C5 ןיפי ןיארנש
 (nt 'רמג ,תסקופה ןכו תלחוכה ןכו תלדוגה ןכו

qoג'רב תובותכב .תבתוכ םושמ תלחוכ (הומעה  
 ידהנסד ק"פבו ?y "" הנמלאתנש השאה יפד
 (** קרס אלו לחכ אל «Cv םינקזה תכימס 'מגב
 םדה יוסכ 'פד ג'סבו "4n noy (" םכריפ אלו

jonרוחשה ("ןהי ל ע ופ יסוה אנת 6חיפ  
 'פבו .ךינרזה ףא א"יו ןילוסיפה תרקנו (" לחוכהו
 5*3 רמא יער זימ (ct האירה 'מגב תופרט ולא

 גיר לָחְּכ — mms) =) חכ

1^3 (husten לועשו nmi 2- 2. פ"לבו chen 
 ק"בד  C2קור וחיכ ועינו וחיכא אלא  nayאיצויש

 ךר קור ועינו חכב  Cןורחא 'פבו עונעינב אציש
pap וקור 6 ש ל ת נ ש י מ ףא 'מגב ןיבוריעב 

 חכה שיקל שיר רמא (א'עס טיצ  Cבייח ובר ינפב
 הניגחד ג'רבו .'וכו התימ  Cםלענ לכ לע יאמ

 תלהק) ^ O^ 3הז בר רמא 6 הדוהי בר רמ א
  immסאמנו וריבח ינפב הניכ  Cהז רמא לאומשו

 .סאמנו וריבח ינפב קרש — ( ^p 3'Nתוחל י"לב
 ,(חכב רגנה  nm^nwjלע ד"עפל ןויכ ביר

giessen, ergiessen, X&yf 0X. רבע ןמזב yío י"ל 

 שוריפכו ךרעה תלחתב יתבתכש ומכ ןוכנה לבא
  ^s ws'פסותב ןייעו וחיכ ה"ד :'ג ק"ב 'ופסותב

 רכזוהש ת"ר ילואו וחיכ ה"ד :ה"נ הדנ  pen pvל"צ
 מ"טשמ חכומדכ ח"ר 'יפ אוה "יפה הז רוקמ יכ ח'ר

"UP פריא י"כ 'תפסות 1 הרעה כ'ג ןייעו .םש ק"ב' 
  n'esוקור שלתנש ימ ןכו םיברה .תושרב החוכה

das Husten I5 םשהו .ס"טב nmn ג"ונבו 'וכו ויפב 

 ןכו  bוחיכ ל"הזב ק"בל מ"טשב אבוה יריאמה
  sm'פסות ןייעו .'וכו הזחה ןמ אצויה הבעה קורה

"b דועו המושרה פ"לב הלמה ןינע ןכו .םש הדנ 
  2שי ר"עפלו -- לועש פ"לב  wiןושלמ
 סג = יברע  DUארקי) חכהו ץרש ^  C5רכזנש

 םהינש תארוה יכ הקנאהו םע  pPהחינגו החנא
y m» אחכ י"רתבו אחוכו סלקנוא 'גרתו am 

— [xp ןילוח 

 zurechtweisen) 2/55 חכי «n 'עב «np חכ

 החכות ןכיה דע 6ז'ט ןיכרעב שי 'פר ג"סב

D/N ייכו "Pbi (אנליוו ס"שב). ?) פאנ תוינשמבו ימלשוריב אוה ןכו' n^ שוריפמ קתעוה שוריפהו הכרב ועינו wem (t! 

 ךורעה לע ריעה אלו .ביצק דצ ןיבוריע סיד לצא תומוקמ ראשו ( coyןייע  qoךרעה ( ammאוה ןכ (? .שלתנשמ
 ריפרב ןוכנל  gestaדקנל שיו ףיירבו איציניוו ,'צנוש סופדב חכ אוה ןכו !החיכ איפדבו ,יייכבו  jy n2סיד  DUרצ

 שוריפמ חכומ ןכו :בייצק  n'yג"ונב (5  .הב + דוע .ג"ונב (5 | .ונינפל אתיל )5 ,תיכ גיונבו :'ג קיבל מיטשב אבומש
3/m די בתכב )9 .ךומסב ךורעב אוה ןכו לחוכ ילופאנ תוינשמבו איציכיוו סופר ימלשוריב (* .םיקוספ תאבהבו תוכיראב 

 וזב אתיא ןושאר סופדב יכ עדו .הפי הארתש ידכ ב"ה די בתכב )! .תחתאב ירקו דחאב ביתכה יפל ארקב )? .אתיל
bm nins ךיניעמ דחאב יניתבבל הארקו קושל האצויו תרחאה ןיעה הסכמו תחא py תלחוכ .שוריפ :ןושלה 

  mayaןיפי ןיארנש  5m syקושל האצויו התריבח תנמטמו היניעמ תהא תלחוכ .השא ןכש :א"יד חיפ תבש ימלשורוה
 ךיניעמ תחאב יניתבבל « oהלוע ריפד ייג יפל וגיבר שוריפ יכ ירה  cyתנמטמו םוקמב קר דחא הנקב ימלשוריה ייפ

Di שוריפ םוקמב יכ רורב ילצא ןכל ונעימשהל חילצמ 'ר אב המ השק « תרחאה ןינעה הסכמו ךורעב ייא התריבח 
 'ר רואב ילב ימלשוריה שוריפ קר אבוה ר"פדבו ('א ןויכ ע"ייעו קתו ,הפדה .,סופורתנא ךרעב ומכ ימלשוריב אוהו) ישוריב
 שור יב :ל'צכו םימת ויהיו וקבודי וידחי םהינש יכ רקיעהו ימלשוריה תעצה ילב חילצמ 'ר 'יפ אבוה ע"פדשבו חילצמ
 ךיניעמ דתאב יניתבבל הארקו קושל האצויו התוהאה ןיעה הפכמו תהא ן'ע תלהתוכ
 אלא הינפמ הארנ ןיאו ולופ היגפ הםבמו לאמש לש תהא ןיע תלהוכ שוהיפ

pubem יר ייפ הז ךיניל כ תח אב יניתבבל יגעייס מאר ככ DIE להארי ןיפכ DN 
 וניבר איבה הלחתב יכ רדסה הפי כ"או .'וככ תנ תו ג יכ ל" ז  Cbרואיב איבהל ףיסוהו ימלשוריה ייפ כ"חאו ילבבה

 טמשנ ייכב ןכו ע"פדבו ,'וכו לחוכ תנתונ יכ םעטב וריבסמו ימלשוריה לע חילצמ 'ר לש  Joתלמל שבתשנש 'וריב 5^

 ,ארימג דע תלחוכ שוריפ ןמ טמשנ ר"פדבו שוריפ תלמ דע  pomןכ שוריפ ןינעה ףוגבו «' D'wz) nהיכו ('% ,(אנליוו
 אוה ןכו )! .סישב היכו קרש 'א םכרפ ךרעב לבא יד קרש ךרעב  quon.סכרפ :סכרפ ךרעבו סוכריפ תובותכבו

  )5,ריפדב אוה ןכ ('* .טמשנ ע'פדשבו ו"ופרב ןוכנל אוה ןכ  Tbאיציניוו יפדב לבא ימאו ליפאבו  im.לוחכה
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 הבכ 'עו יט m טטב ע'ייע איה mun הניאש | לחוכה ןוגכ b^ ,הרשכ 6 אלחוכ יכ יי אח א
 Meam תסריג 'ד הכ ע"ייע והנילחכ :ט'ס sop | הרשכ אדבככ .6' הפרט וידכ הרוחש לבא הרשכ
 — :תונוזכ ןהיניע תולחכמו ז'מפו ב"כפ א'רדפ | .לחוכה ןווגל אוה בורק דבכה ןווגש )* ee ןילוח)
 p'bs ה"כו לחוכ ךורעה i" לוחכ 5ms םשהו | ימ שיו (" הציבכ הנבל b. C^ שש הפרט אתעיבכ
 ןיטיגבו ,ליעל ןייע ב"ער ז"מ ןילוחב ה"כו אלחוכ | אוהש הטונ תעדהו (' הציב לש ןומלחכ רמואש
 רתסא 'גרת ,אלחוכ אתנמ יתרת קוחשנ א"ער ט"ס | םשתו 'גרת ב'א) — C) הצי ב ל ש ןומלח ומכ
 לוחכמ לחכמ ונממו .אלחוכד אתבוג 'ג ,'א "€ | .(אהניע אדירצב תלחכו 05 00 270 היניע ךופב

DON).ב"ר  qonרחא  ^iהרוצה נ"שו םכרע ןייע םישבושמה םירפסה  "by5 "[ — 
 ו לפרק לחכ שרש ןמגרותמב ה"כו
 E un) San uer | '* | הטישפבו .דדצ שרש ןמגרותמבו דדצ ךרעב ה"כו

3o DEUMהמהבה דד 'יפו , 1  Girust, Euterרשבה לכ 'פב  
 C CELUM ה"נכו — םיניעל לחוכ ןימ שורפ y'53 ה"כו

 ,ובלח תא איצומו וערוק לחכה (הנשמב vp ןילוח) :
 VE ORC COM C ןילחכת ירא ךופב יערקת יכ 'ל ,'ד mov 'גרתב

 :הנה תובוט יכ 'ב ,'ו תישארבל 'א י"רת ,הדידצב p3'^) לחכ 6זיצ םש) ךרי 'מגב הנשה דיג 'פבו |
 íi תנש ל'זרדב ןכו ,'וכו ןסקפו ןלחכו 'וכו םורא הילשבו היער ק אלד אכיה ןינמה ןמ לחכו 4 ;

i;ברר הידב קחצי בד רמא אר ש?ב ידהב ;  T'Yתבש 'פסות א"ער ה"צו ב"עס  "bbם ק"מ ': 
 0 ר"ס תבש .תסקופו תלחוכ ר"ע פ"ד א"פ ק"מ 'ורי יאד הינימ אקפנ יאמל vos ומצע לחכו אישרשמ

 דדה אוה b^ .("רס אנ ו רוסא הרידק ךותל לפנ C NATURE UM יס
 ןייע םימעפ הברה ה'נכו ה"יחא]* ,המהב לש

 אלישבת p" אלחכ ר"אלב םשו האלהו .ט'ק ןילוח | מ IS OE 6 ( E תלחוכ תויהל ב"עס 'כ ק"מ : תובותכ ,סוקפת אלו
 ב'כפ ר"קיו 'וכו ארשב .omn אלחכ snp ,אלחכד 5 , / אלו לוחכל אל are ג"פ ק"מ v ,תסקופ תויהלו
 ץובקה םשו : ט'ק pow ןייעו לחכה תא ךל יתרתה up 0 :ו"כ ק"ב .תסקופ אלו תלחוכ אל oun ,םוקפל
 — ['צ D" ד"וי yw ןייע לחכ ! LR ןכש :א"יד ח"פ תבש Ue (00m" ביח) ךלמ תב ינידבו ,והנילחכ יונכב םשו Up ow ה"כו ילחכ YN j M y" .'פ now :ד"כ ןישודיק ,האמיסו יניע לוחכ
 'ורוכב .התריבח תלחוכ היניעמ תחאב אמוס השא
 לע בוזא לש b" םש ד'עפל תילחוכ — לחכ | ןאמ Wn ב'עס nm mm .'ו םרח ע"ייע Ye ז"פ
 וניבר תעדו םינפב ןייע moms םוקמ ov רמא יולו יאמראמ לוחכיל היניעל הימתסלד יעבד
 יליבח 'מגב הכוסד p'e3 ('ד לחכו 'א לחכ ןינעמ | 'שוריבו יאמראמ לוחכיל תומילד יעבד ןאמ יאה
 שיש בוזא, שוריפ C mons בוזא אלו O99 שק | רמא בר ןוהנימ לוחכימ והמ Ups מ'ד ב"פ ז'ע
 ו'ו יכב ה"כ ה"יחא]* | ,"לחו כ ומכ עבצ וב | יעבד ןאמ cox יול .ימתסא אימתסמ יעבד ןאמ
 אתיא ו"ו י'כ (as^ .לחכ ע'פדשבו לוחכ ו"ופדבו | ג'עס ב'סד ר"פ הציב ימלשורי ,'וכו תומי תממל
 קתענ םשמו vo 5^7 םיעגנל imb ט'דס 'יפב | אמויב הנימ לוחכמו ףושימ ירש התירולק אדה
 ןויצה ךרעה me טמשנ יכ ל"נ ןכלו תואב תוא | ליחכהל . . ליחכמ 20" se תבש v" — .אכט
 pu O wm ןויבזא 'עב אבוה ןוכנלו םש 'יעגנמ | ילילכח שרד ח"צפ ר"ב 0 3m לחב ע"ייע ס"ט
 בוזא אל "יעגנב 173355 עדו ז"מ א"יפ mb םג | x^ והנילחכ ?n תוכרב .םורד qw ןייע תולּוחכ

 ymo b יאחא בר ל"צו ימא יפדב ה"כו יאמא בר םיטב םש קר ב"ה י"כמ חכומ ןכו ויו «wi רייפדב ןוכנל am ןכ ('
 איבהש לאיחי בר אמיתיאו ילחא בר ומכ אוה ילוא יאלחא בר סרג ףיירו טיי ןמיס ש"ארב ה"כו הפרט תוכלה ג'הב
 סרג ה"רסבו ילהא בר אהיא י"שרבו ארמגב שידבו א"עס ביי ןיבוריע לע (onam ןיבוריעד ק"פמ )110( םלשה ןיסחוי
 ךורעב אתיא ליסאבו איציניוו 'זיפ סופדבו אבר OD amb יאחא בר x ף"ירב ci יכ ל"נ רתויהו ,יאליהא בר
 ייכ הימגר שוריפב ג"הב היכו (? ,יאמא שבתשנ כ"חאו Cans אבר תואהסונ יתש וברעתנש ל"נו יאמא אבר רמא ס"טב
 ןילוחל ה"מגר ייפבו יא ויד ךרעב היכו ne ןילוחב הפרט אתוידכ ןמ שוריפ אוהו )? .אלחוככ ג"ונבו ,ש"ארו n^i ןילוח
 ארמימ איהו (* .אנהכ ברד ארמימ איהו f) .אתויד יכ ל"צו אטויד יכ םיטב םש קר Cr ףד אקילייגנא י"כ ץבוקב)
 א רוי ח ד אתעיבד אנוגכ םש ל'זו ג"הב שוריפכ nr(5 .אתעיבד אנוגכ (ci mar אתעיב pas :אברד הירב אמס ברד
 ןירה שריפ ןכו = .כ'ע םינפבש ןומלח אתעיב pas ל"הזב םש v3 ץבוקב שוריפ אוהש nu לע ןוויכ (* .את עי ב כ
 םשו )?  .תולודג תוכלה לעב דגנ ה"מגר 'יפכ ומצע תעדב עירכמ וניברו .ו"ו ייכב ןוכנל אוה ןכ (*  .ףייירל ביבס
 !ףוסב ס"טב ע"פרבו ריב דיל יבו 'א "a ייכב ןוכנל אוה ןכ )!* .ששקל םוקמב ט ש קל ל"צ הטמלמ ^v הרושב

ny" monoם י ש ש ב שוריפב אחיא ביה ייכבו יסב רוציקה  n3יופסותה ואיבהש םירפס שי ייגכ הזו )!! ,יחסונב  
 יפדבו ,ר"פדב אוה ןכ Ü) .קחצי vac הייד א"בשרה cn ש"מ jy לבא וכינפל ייל f) .'יל ונינפלו לחכו היד םש ןילוח
 ןוי בוזא אלו mus ישמא סופדבו תילחכ בוזא אלו ויבוזא אלו בוזא ליסאבו יזיפ סופדבו תילחכ בוזא אלו בוזא איציניוו

 Tun mos ןייע רועו ילחוכ aen יחסונב הייכו ילחכ בוזא אלו
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 קיתעהש ומכ אדידצ Dy אוה דחאו אטאנלופה
 -= s] לחכ ךרע ןייע לחוכ qio = אוהו הטישפה

 6 ביס ןילוח gne רכו (ףוע םש) אנליחוכ 79
 Cw'y אנליחוג סרג ךורעה לעב

 315 b^ ליעפהבו בזכו הריפכ ןינע מ"למ) tna ג
 Strafen, einen דעה תא םיזהו

(Zeugen des Alibi überführenףופב הבורמ 'פב  

 ?'p ןהיפ לע רכמו חבטו םינש י"פע 23 הכלה
Civשוריפ ומזוה ףוסבלו ושחכוהש םידע  pa» 

 ושחכוהו שפנה תא גרה ינולפ ירמאד ירת יב ותאד
 xb wn אתשהו גרה אל ירמאו ינירחא ותאר
 ןנילזא אל השחכאבד תושחכומ תותיכ והיוורת
 ירתו ירת «C פש) ןנירמאדכ ארתב תודע רתב

 כ"חאו ינהא ךומס ינהא תכמסד תיזח יאמ והנינ
 "וכו םתייה ונמע אלהו ירמאו ינירחא ותאר ומזוה
 תודעה הלטב ושחכוהד ןויכ pues אלו ןיגרהנ
 השחכה אלא ומזוה הלטב תודע לע ומזוהשכו
 אוה אתשהו רמגנ אלש אלא המזה תלחת ונייה
 ארמגב תובותכב 8'2 השאהבו .ומזוהשכ רמגנד

 אלא םידעה תא ןימיזמ «ps C ורמאש םידעה
 nam םהינפכ אלש םידעה תא ןישיחכמו םהינפב
 תהימ אשחכה איוה אל המזהד יהנ םהינפב אלש
 יפד נ"רבו .ןינעה mb שי [םמז] (םז) 'עבו ,איוה

lügen 

 וניא ןכש vob המ 6'ג 079 תילטב ןיזחוא םינש
 ינולפמ יתיולש ,m os שוריפ .המזהו השחכהב
 ודיעיו םידע ואביו ינולפ םוקמב ינולפ םויב הנמ
 אלו תרמאש םוקמ ותואב םויב וב ונייה $D יכ
 DN וא .הולש היה רחא [םולכ [vss mns ,תיול
 קוחר ינולפ םוקמב תייה ונמע םויח ותוא ול ורמאי
 ןנירמא םשיחכמ אוהו nv ךלהממ רתוי םוקמה הזמ
 «pov ןירעה ןיאו םידע האמכ ןיד לעב תאדוה (םש
 קתעוה | הייחא]* ."ומיזהל אלו ושיחכהל
 םשא ה'ד םש D'35 מ'טשב אבוהש ח"ר שוריפמ
 Was — .אנליוו ם"שב ח'ר שוריפב אוה ןכו
 ipw ,ישחכתא . . ישחכתמ אל ישחכמ .ד"ע ק"ב
 - (שוחכתא :א'פ 'הנס ,ןיקול שפנב ושחכוהש םידע
 - (ב'עס א"י תותירכ ,תוריקחב שוחכתא אלו תוקידבב
 ארקנ המל :ז"ס ןירדהנס ,שיחכמ אל . , שיחכמ
 ר"ב .הלעמ לש אילמפ ןישיחכמש םיפשכ םמש
 ינשיחכמ תא המ ינפמ . . המדק השחכא n'b פ'ר

 — ]«« יתמא ינפל

vn»! - (moms =( לחכ וטר 

 תירבדמ בוזא אל ימור בוזא אל ילחוכ בוזא אל ןוי
 ונינפל םש הרפבו .תלחכ אתיא ג'הר שוריפבו
 ס"ש י"כב תילחוכ ה"כו [תילחוכ ל"צ] (תילחוב)
 השרפ אב 'תליכמב ה'כו qvem ע'ייע הכוסל
 A^ תירבדמ ius אלו תילחכ cus אלו א"י
 ןילוחבו תילחוכ ט"כק 'קפפו ד"כק 'פ npn ירפסבו
 אוה תילחוכ יכ pep ps ילצאו .תילחוכ ב"ער ב"ס
 (תנימור jv בוזא is וילע "Ta םוקמ םש
 יאניב השעמ JD ןישוריקב R^ תמאבו ,(תנירבדמ
 'פ םש («wr רבדמבש תילחוכל ךלהש ךלמה
 כ"ע רבדמבש הנידמ םש תילחוכ י'שריפו םיכרכ
 תויתואה ךפהב תילחוכ יכ ןויבזא 'עב יתרעש רבכו

KOux£o, Ciliciaראותהו הנטק איסאב  ciliciusםגו  
 תומחלמה לע 'ה 3^ 3^ תוינומדקה לע וחיתתמ ןב
 ויה ךלמה יאני לש הנחמב יכ ריעה 'ג ,'ד ,'א
 רופסל דעס הזו 066 זוחממ הברה המחלמ ילעב
 וירחאו ג'הר תעד לבא — ל"נה ןישודיקב ל"זר לש
 השקו לחוכ עבצמ אוה תילחכ יכ ןתנ וניבר לש
 bp ny" עבצה sy" בוזא «m המל יכ המלוהל
 pow 5 ה'מגר 'יפבו — !אקווד לחוכ לש עבצ
 יתאצמ (ז"טש ףד אקילייגנא י"כ ץבוקב) םש
 pers צ"של ד'עפל אוהו כ'ע wb ילחוכ בוזא

 — .[יולב - ךילנירג

 ךופ ע'לבו ם"לב 'יפ 'א לחכ 'עמ sbms — לָחּפ
 יפד ג"רב Karfunkel) ךפנ )45$. ע"לב דועו

 6 איג (no לילחה 'פד ג"רבו C9 ב"כ ןיפתושה
 C ארמרמו הלכוכ אשיש ינבאב היינב יאמב
 אנבאב Ü שידקד אוהה (א'עפ 15 ןישודקד ק"פבו
 C 5חוכ ןיעכ ןתומרש םינבא שוריפ ,אלחוכד
 רוח ש שיש אלחוכד soos י"שריפו ה"יחא|*
 לבא .ב"בל י"כ ה"מגר 'יפב ה'כו כ'ע לוחכל המוד
 לוחכ ןיעכ עו בצ שיש אלחוכ 'יפ ב'בב י"שר
 המודא ןבא איה ד"עפל לבא .ש"ע הכוסב b^ ןכו
 ^v) ,חיכ תומש) ךפנ ג'סר .קיתעה ןכו ךפנ אוהו דואמ

mu» deל'צו ןילחוכ ןד ח"ל פ'פ רימשב  
 לע ףילג הרוהי ד"י , ש"הש 'רתב ה'כו ילחוכ
 )188 רעבאב 'צוהב) היבוט ברד 'תקיספבו ילחכ
 ילבחכ ךפנ b Tom^ הדוהי קוקח היה ךפנ לע
 ןמגרותמב ה"כו ילחכ ל"צש ל"ומה היגה רבכו

nbusאלב תצק דגרמזא ןכא אוהש ש"מ  pr" 
 םיעבש וקיתעה ןכו NS" ךפנ ןבא אוה יכ אוה
 הקיתעהש ומכ carbuneulus NY 690065 םינקז

 אתיל ןכו הבר רמא אתיל די כתכבו םייוגנש שייעו | .יו דצ D'y  ביבב 'פ די בתכב aon ןכו הכוסב ונינפל אוה ןכ (1
 ] k .לוחכ וייופדבו ישמאו ליסאבו יזיפ ריפדב אוה ןכ )? .שידקאד ארבג אוהה ג"ונב )? .יחכונה .ךרעמ חכומ ןכו טוקליב

Uy?" n (4 
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 x יִכ - שָחְּכ ל זמר

 €( ןמשה תא םטפמה ארמגב תותירכב ק"פנו
^nםיכלמה תא ןיחשומ רציכ  pesםינהכהו רזנ  

 C אדג רב אישנמ בר רמא יכ ןימכ יאמ 6' יכ ןימכ
 דריו ןרהא שאר לע ןמש קצי שוריפ ,ינוי יכ ןימכ
 ונקז לע תוילגרמ יפיט יתש «ge ךליאו ךליא
 םילהת טוקלי au 1 םש יוירוהו תותירכ ןייע)

 תינוי תוא ב'א) : ותרוצ wn (ג'פתת ומר
 םיוק ינש ותרוצו תויתואה רדטב םירשעו םיתש
 תנוכ ה"יחא|*  .(ךותב דחאל דחא םיעקוב ןוסכלאב
 ד'עפל לבא %  התרוצש "נוי mw לע ב'ר
 התרוצש םיושעה msan לע אוה ןתנ וניבר תנוכ
 י"פע םינפב יתנייצש הרוצה הוש הרוצה וזלו 1

 mmn תבכוש ל'נה תואה תרוצ קר ,'א ו"ו י"כ
mamרדסבו םירפסב ונלצא "נויה  s'bsnת"יב  

 א"תיב .א'פלאב הרוצה וז יכ ערו nep .תרמוע
 לבא תעבורמו הלודג הביתכ ey" איה םינויח
 וז םעו ט וזכ הרוצה הארנ הנטק אתיב אפלאב
 י"כ ראשב יתאצמש המ הפי הלוע הנטקה הרוצה
 .Eur 208 יא 39.125 55 םינושארכו/ךורע

 ןעדייל די בתכנו CC איולפערב T בתכבו
Z5ץובקב) 'וחנמל י"כ ה'מגר ייפב וזל בודקו  

 איה ms ינוי יכ ל'זו 6: ג"כ ףד אקילייגנא י"כ
ID m py?ותירכל ה"מגר ^53 לבא  = ne v33 

 ןמ (qo P :ינוי יכ pes ל'הזב אתיא 6ע'ק ףד
 הרוצה וזו כ'ע ףרועה דע שארה יבג לע חצמה
 הטמל ןייע) ז'מ כ"פ םילכב ט"יות שוריפב הנמסנ
 י"כו 'ב וו «qn י"כב אתיא ₪ ןכו (ךומפב
 םש קר םש 'תירכב י"שרב ןכו וזכ זיראפ
 ל'הזב "יא םש תוירוהב י"שרב לבא OQ הזכ לוגעב
 b^ םינשיה םיסופדה לכב ךא (ֶָר m v ףככ
 ןוכנל 'יגה ^& תוירוה פ"ש י"כב םגו י"שרב רויצה
 תופסותה יכ ל"נו ינו ףכ םיסופדבכ אלו ינוי יכ
 י"שרב הרוצה wb ונוויכ pes m ,ה'ע 'וחנמ
 (יוחנמב טייותב אבוה) ;םש 'פסותה ל"ז יכ תוירוהל
 שמוח ישוריפבו תי ט ןימכ סרטנוקב רייצ יכ ןימכ

^bוכו '5 ןימכ וא ןונ ןימכ םישרפמ שיו למיג ' 
 ייפש 'ג .ט"ב תומש י"שר לע «onn יכ עדו ,כ'ע
 י"כבו כ"ע ונלש ן"ונכ היושע איהש ^« ןימכ י"שר
 ןימכ b ^w G'b "e" רענילרעב nn" לצא י"שר
 רחא י"כבו ,הפופכ i ומכ היושע איהש תינווי ףכ
 ,כ"ע ונלש ףכ ןימכ הייושע תינווי םאג ןימכ (םש)
 ,ינז יכ אוה המ שריפ אל 'ד ,יב 'רקיו י"שרבו

tm» 2ןוזרו רשב תלד ןינע מ"למ)  abnehmen, 
(abmagernןימלשמ רציכ 'מגב סנוכה 'פב  

 ומייסמ אלו (' אנפנ שחכ והייניב אכיא (ט'נ ק'ב)

 םיבנע ורמגיש דע ןפגב ראשנ הז רדמס היה ולא 'יפ
 ולכאשכו ץעה תיחולחל קנויו שיחכמ היה רצביל
 וזנו הייחא]* ,ומוקמב ץעה חכ ראשנ רדמס

 םינואגה תבושתמ לבא י"שר םג ךלה הטישה
 ךפיהב nam שחכ ה'ד םש ק"בל מ"טשב האבוהש
 אוהשכ ותוא הז ףטקשכ דימש ל"ר אנפוג שחכד
 ןיעיגמה ןיקשמ ומתתסנ i ןפגה שחכוה רדמס
 ד"ק ב"ער א"ק מ"בב ה"נכו — ויפנעל תיחולחל
 ישניא ירמא לעפה םשו ,אעואר אשחכ ב'עס
 שחכ .ד"ל מ"ב .הרמ שוחכיל אלו אערא אשחכ

nonoה'נק ב'ב ,הכמ תמחמ שהכ הכאלמ : 
 ג"נ פ'ר ר"ב bn שחכ א"עס ה"'צ 'הנס ,שוחכיל
 ןתוא :הרש לע 0^ /2 ?pipa תיז השעמ שחכ שרד
 תיזכ mob וריאה הרש תא וושיבנש םיכאלמה
 n'opn זמר קוקבח טוקליגו יוכו אלא ויה םישחוכ
 זמר אריו טוקליב n'51 ויה םישחכ :םשו אלא "יל
 .עוטקב אתיא ב"מפ יתבר אתקיספבו ,ש"עו א'צ
 ,ז"צ DU ,היפוי שיחכי :ד"ל moz לעפאו ליעפהב
 שיחכי ^a 'ליעמ .תשחכמ תא .ד"ל ק"ב ,והושחכא
 'שורי .םינבאב השיחכה :ד"פ ןירדהנס ,אירבי וא
 ימלשורי qv םישמח ושיחכה ר'ע i ג"פס ק"ב
 ר"תסא שיר .שיחכהלמ הרמע .פ'ד א"פר ק"מ
 ?bane לש ןשאר שיחכהש . . שרושחא שרד

Duםשו .ב'כ תבש הליאשהבו .תינעתבו : 
 תומכי שּוחְּכ לועפ ינוניבו ראותהו .הוצמ ישוחכא
 ינוניבו :ה"כ ev .ט"ג ק"ב «nehm ,ז"צ ןילוח .ז'צ
 אשיחכ up מ'ב הבקנלו :ה"נק ,ב"ב שיִחְּב ליעפ
 j^» Nun vin» num אתשיחכב :ח"יק ev ץובקהו
 :ה"מ תורוכב :ג"צ ןילוח אתושיחכ הכקנלו ליעל

 — [:ה"נק ב"ב ,ז"צ תומבי

 ,סאיתפסכ ע"ייע .ט"ל ז'ע (גר pr סייטפסטכ *
 C איפ (UT סאיתפיסכא 'עו

 ד"עפלו Chi, X mar. ms אוה ב"ר תער יפל) 73
 ןייע Ypsilon 'ארקנש Y, o תינוי ms אוה

 6 דיעד גימ) תוחנמד ישש קרפ תוחנמ ולאב (םינפב
 C'5 קרפ םיוכהבו ,יכ ןימכ ןיחשומ דציכ
 הכרואל םינק הל השעש תלצחמ C םילכד
 o» pos C םשעיש דע םירמוא םימכחו הרוהט

a (iאנפוג . ?) י"כב ןוכגל הזכ oj"ביה  $iםש קר רייפדו  D'b3קרפ םיריכבו עיפדשבו ,ביפ  Iwגיונב (5  

 והוטשפו רייב ם"טב ר"ת םוקמב בותכ ויה הלחתמ יכ ! הבר תישארבב עיפדבו בה י"כב דואמ ןוכנל «m )5 .השעיש

 תוירוהב הייכו )9 .ינש יכ ןימכ דע ןושאר יכ ןימכ ןמ רסח ר"פדב (* .ךרעה הז המלש ןויגה ןייע הבר תישארב תועטכ

 ,ישנמ בר ?ip ייא יותירכבו 166 םלשה pones הכו םש םילכל ?inv טיידס ייפבו ^

X 
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 ןובתי "5 ד"ע ה"כד ז"פס 'הנס 1« מ"ד ייכ םימעפל
 יבל 'ב תוכרב יכמ :שומשה תויתואבו  .לכימל
 'וכרב י כו הלאשה ןמיסל ו"יובו נ"שו א"ער 'ר תבש
 .נ"שו א'ער ב"צ .ב"ל ןיבוריע .ב'כ ,'ד תבש .ב"כ
 תובותכ ,נ"שו א"עס ו'מ mo .'ט תינעת .'ז אמוי

pea c5ב'צ ןילוח .ד'מ ק'ב .ד"י הטופ .א"פ . 
 מ"ד ןוימדה 3 ומכ יכ ןינע דועו .הברה דועו :א"ק
 .יו"מ ק"ב min יאה יכ :םש ,אה יכ np תבש
 תינעת ,הברד אה יכ .ז"יק םיחספ ,רמתאד אה יכל

ansאנווג יאה יכ :מ'צ .ט"ס : ה"מ ק"ב ,יכיה יכ , 
 הטוס ,הרושכ יכ gx ק"ב .אדביר יכ .ח'ב ק"מ
 ,אנדיאה יכ Nb .אגרש יכ ,'ס 'שוריק ,דיס יכ :ו"ל
 תוירוה ,אימ יכ ב'עס ז"צ םש ,הירתא יכ .'ם ןילוח
 יכ .יז"טד 7^ פ"ס תומבי ימלשורי ,ןדידל «o :ג"י
 ל"צ רמד יכ ג"ע ג"כד ו"פ ןיבוריע 'שורי — .היח

inv »וכרע ] \ 

 םוקמב "7 15 ןיִּכ ןָּפ םוקמב jun תטמשהב) 75 *
(also, so, auf diese Art ןפואה הזב ^b q'*3 

 א"פ םילקש אלא תלמ וירחאו אל ףוריצב בורל
 ק"ב ,ד"מ  ^b Yoאל ט"פ ר"מש ,ד"מ ח"פ תומבי

 :ו'עד ג'מ םש תומביבו ,'וכו אלא יכ  "Dnאלא
mm» יאו אל רסח :ז'עד ב"פ הניגח 'שוריבו': 

 בוט 'פ ר"להקבו .השעמה היה ןכ שוריפ השעמה
 תלהק 'קליבו השעמ היה ןכו שוריפב 'יא תירחא
 ס"מב 'יגה רימאטיז רבו ,'וכו ךכו :ר"עקתת זמר
 אכיאד אירב תנעטב ינת יכ אל יכו ל"צו יבו

 יעטמל  iyתוכילה לע וראק י"רהמל ארמג יללכ
 :ח'ק העומש «px םלוע

wie יי y'"p איההכ = יִהָּכ ומכ 'יפ) יִיְּב "cmi 

Gasותמש ימ 'פ ימלשוריד תוכרב  
 .יאהכ שוריפ אריעז בר רמד ייכ QU תוכרב ישורי)
 א'פ 'וריב םא יכ יתאצמ אל pw 'וויב ה"יחא]*
 ייכ נ"עד ב"פ תוכרב 'שוריבו ,אריעז 'רד ייכ 44
 ןב mm .רמאד ייכ : ו'ד eo םשו «qim בר רמד
 ויד םשו jbn ןנינתד ייכ דומעה mo םשו ,יזפ
 ,אנינח 'ר רמאד ייכ איתא ם"שרהמ 'יג יפל ד"עס

yyףיסוהל שיו ,יי  ^vייב א"ער ג'כד ןיבוריע  
 יב ג"ע םש ןיבוריע ימלשוריב לבא ,בקעי 'ר רמד
 אלו wm 'ִכ qb רצקתנו .'נ יכ yy ייב ל"צו

 — .['שוריב 'יל יאה תלמ יכ ב"ר תערכ

 CWasehbecken הציחרל ילכ םש מ"למ) רויִּב *
 cun ןושלבו .'כ םיחבז ז"ל :ה"כ אמוי

  sorsסלקנוא לשמות   mob;ח"כ 5 *'
 ץובקהו ? SPםוגרת  N'D.'מ ,'ז

ovs bos «נ"שו ,'ו לכ עיייע אָלְיַּב . 
28 

 - וכ זיר

 ףכל imp ונינושלבש י"שריפ נ'עס ד'ע תוחנמבו
imb»םיכסמ הזו כ"ע יכ  ppםש תומש י"שר י"כ  

 ןהלש ףכל ןירוק םנושלבש cow רענילרעב לצא)
 היה rb כ'פ םילכל ש"רה תודע יפלו uy י"כ

mnoגיחר ייפב 5^( ןואגה 'יפבו ךורעב ןכ ) b' 
 הזו תינוי ףכ ךורע ןכו psi שריפ יכ ןימכ :םש
 "פב b̂ ןכו b" ךורעב ונינפל ךא כ'ע ותרוצ
 ע"ייע תינוי אמג תרוצ איה הרוצהו ג"הר
 ב"ער by גישהש ירחא םילכל ט"יותבו ,(דיש ביח) םג
 לש אתיב אפלא יתש יתיאר לבא ל"הזב רמול ףיסוה
 תואהו הנטק תחאהו תעבורמו הלודג תחאה םינויה
 ונלש תיטל התרוצב הבורק איה הנטקבש םירשעה
 הלודגהב ךא D mo איהה ms לש התרוצש

msnאיה הרשע ששה  T) moירבדב יתיארו כ'ע  
 ןויכו תמא ורבד שאר יכ תמא תצק ט"ות ברה
 םינויה הנטק אתיב אפלאב איהש o ms לע ןוכנל
 תרוצ לבא י"שר בתכב טרפב ת"יט תרוצכ הרוצה
 אפלאב הארקנה תינוי תואל המוד ט"יות בתכש זר
 כ'או הרשע ששה msn אוהו 11 Pi הלודג אתיב
 םוקמב י פ ןימכ םוקמ 553 היגהל ונכרצוה הז יפל
 jme .ריבסהל שי כ'ג הז ןוקת ילב לבא יב ןימב
 ד"עפל יכ ט"יות ייפד הירוביד ןניצחמו "תונוי 55,
 אפלאב ט תינוי תוא לע nmm ס"שה תנוכש רורב
 אתיב אפלאב Y תואה התוא לע וא הנטק אתיב
 המישנה תעונת שמתשמ הרשע ששה וזו הלודג

nn Glauchlaut)יִכ לש אטבמל בורק  (COhiםאו  
 םירויצה sm quy י"כ ירויצ לע mmn gy םישנ
 שממ המוד םתנומת יכ שמשכ רורב חכונ זא ל"נה
 התואל המוד דבל 'א v4 י"כ תרוצו o ms תרוצל
 תונוש תוביכשב קר לו ד ג ה אתיב אפלאב תואה

mone.וזמ וז  "en mbןכתת  ^bה"מגר י"כ  
 ,הבר הריקח רחא רורב ל"נ הז .ל"נה 'ותירכל

wenפסותב 'יל ןכו הרוצה ייל ' mmisואיבהש  

 -- [וניבר שוריפ

 jy תונוש תוארוהב ןינעהו םעטה תלמ מ"למ) *3
 denn, wenn, als nnpnym) םישושה ירצוא

 ונשריפ רבכ Gt .'ט תינעת תונושל )45 שמשמ
 Gro am 'ב יא ע'ייע הייחא]* SN ךרעב

nu»רש א כ תארוהב םעטה תניתנב הברה  
 תוכרב תואמגודה ןייע ןפואהו ןמזה ליבגהל תעב
 ?'n .ב"עס m'o .ב"כ ןיבוריע (Dp תבש :'ו
 הגיגח +:'ח תינעת .'ו .'ה הליגמ .א'ע ?SD .ז"ט

mi^7^ תומכי :ה"כ קימ :ו"'ט  s'y»תובותכ  
aןישוריק 3  m'yהטוס :ר"נ .ז"מ ןיטיג  Db 

 .ponas בזה | ביס .ם'ב i ה"צ ,ב'עס זס קב
 אתיא ימלשוריבו הברה רועו .ב" 'וירוה ,א"ער י'ק



| 

d 

 —  mםיכ 0

 הָפיִּכ .ףיּכ ?qUD'S ND'O D' y ,הָמיִּכ +
 רדופמכ ד"וי ילב הלא םיכרע ןייע הָפיִּכ

 ,ךורעב

 ייפ kero דנעצ 'למ ורקיעש ש-)\52 פ"למ) רי
 ,II 1342 סרילואוו ןייע mablen םירויצ השע

 (Cro vy םימלצה לכ קרפב (59 ש"טע סעלרעפו
 wm ry םושל הרייכו הדייפ . . ןה םינבא 'ג

C551)שדיחש המ  ,Cרוש קופב  nwתא  
menןיפתוש ינש לש רוב 'מגב  N^ p)איעס ) 

 תקזח 'פב .בייח ןורחא (* רייכו C דייסו דחא אבו
 ןירוטלפ איצומה C2 272 םירבד המב 'מגב םיתבה
 ARI דחא רויכ וא דחא דויס ןהב דסו רגה יסכנב

^bלתוכב דחא רויצ הב רייצש רויכ ,דיסב דויס,  
 C ןיטלפב ןישועש ומכ הרוק ימש לע וא ריסה ןמ
 ירויכ 'גרת ('ג ,'ז ביש םיזרא תיבב בשוי (' יכנאו

emsלילטמו 'גרת (ד"י 272 הימרי) זראב (' ןופס  
 'גרת 67 w^ יג םינופס םכיתבב .איזרא ירויכב
 תואחסונב ב"א) — .(" אזרא ירויכב ןללטמד איתכב
 םייונשה ליעל p mns" .(רייכ בותכ
 השעו ח"כפ ר"'בב ןוכנל ה"כו ש"ירב 'יגה רקיעו
 'פ ר"כיאב לבא meus הרייכו הדייס new ול
 יפריא "5 m'b הטוס אתפסות .הדייכו ס"טב הלכ
 והודייכ דציכ הבותכ דיסה לע ('מקוצ 'צוהב)
 'תפסות «Oma i33 וילע ובתכו דיסב והודייסו

i3תיב חקל ןירייכמ ןיאו ןירייסמ ןיא ב"פס  > . 
nobמ"ב 'ורי — (טרופריא 722 ה"כ תרייוכמו  

 םשהו (Cr» anm  ךייב ע"ייע ס"ט רייכ ,ב"יד ט"פר

wvהמא ו"מ  ,ד"פ תודימ  oov»יִרּוַּב ץובקהו  
 פ"למ ותרזגו .'ו UN ז"י 'א י"הד ,'ז ,'ז ב"ש 'גרת
 היארהו ..שומשה ms קר sm ₪ = 'נ יכ ל"נה
 ייפ QS כ'ג אתיא 'יסרפה הלמה וז תרומת ^«
 jn תוישומש 5 יפ תויתואו ל"נה לעפמ הרוצ
 תצקב רייס םוקמב bun רייצ םע רייכ ףדרנ כ"או
 י"כ ^m "יפו ו'ו י"כ 535 ייגה רקיע ל"נה תומוקמ
 תערלו .רייצ שממ 'יפ << ע"לב אוהו רייס ל"נה

mדניצ ןושל אוה רייכ (914 ,'א 'ברהאי) ללירב  
[zimmern, ákar — 

 «Cw ע"ייע (ז'טק תבש אתיילבב יפיכ םיכ ₪
 quen לעב סרג ןכ יכ

no» m 

 אתליכ נ"שו n/ לכ .yy 110619960 הָליִּכ +
 .ןויליכ

 ale ob, als ּוליִאָּכ .ּוליִא יִּכ ןמ רצקתנ) ּוליִּכ *
iy ימלשוריב קר cog abs yy wenn 

  ^v:ד"כד ז"פרו : ב"כד ה"פר ןיבוריע  "vתומבי
 ימלשורי ,ג"ע ה"נד ו"פס ריזנ יטלשורי .ט"ד ח'פ
 ימלשורי :ו"'ד ח"פר ק'ב 'ורי :ט"יד א"פ ןירדהנס
 ו"פ ריזנ 'לשורי :ב"סד ב"פ םשו :ם"ד א'פ 'לרע

 " ma,'וכו לצב וליכ  .ז"מד י"פר 'מורת 'וריו ג'ע
 ןילוחבו ^ aא'פ ןיבוריע ימלשוריבו ,וליאכ אתיא

  amsוליכ  sonםשו .ןטמל איה וליכ . . ןלעמל
 טעמ םדוק ( ibאיה וליאכ . . ןלעמל איה וליאכ

 .הטמל

 ברד אקיפפב 609000 ףלא 0 י'לב) יִליִּכ *
 םיהלא בכר (:ז'ק דצ ישילשה שדחב) אנהכ

 םוחנת ר"א ^Q ,חיס snm ןאנש יפלא םיתובר
 [סטסיפסהש| (םטיפסהש) םוקמ דע יאלינח רב
 ל"צ] (ןיראילימ ילימ ןירא ילפ ילב) בשחל לוכי
 ךירעמה 'יגב .ה'כ [ןיראילימ ילימ ןידאיליכ יליכ
 י"ל לע ןויכו םיפלא ףלא 'יפו יליכ ךרע ונאזנולל
 -mille, milli ר"ל ןה ןיראילימ ילימ תוביתו ל"נה

ariumןודא ידימ דרופסקא י'כ 'יגכ ל"נ רתוי לבא  
 שארב ומכ ןודאירימ ירימ ל"צ קר ןודאירימ ל'צש
 .goa 00006 אוה י"לבו ןודאיליכ יליכ רמאמה

yשטס( עגנסו0  ^Bםיפלא ףלא  wi"תואבר  

 ךיראה יכ םש 'קיספב רעבאב ש"ר ש"מ mp ןייעו
"enיקליו א"כפ יתבר 'תקיספב תואסריגה ישובש  

 םדא יל יכ אתיא ר"פב יכ ,ו"צשת זמר םילהת
 !ןיד אילמ ילימ טוקליבו

 ,םדוקה y'"y ((0:86) ןודאיליכ *

(hart, bóse, streng yoXexóc י"למ) סּופּוליִּב * 

 םלועבש anui x25 יתבר 'תקיספ
 וידבעל רמוא פופוליכ [אוהשכ] (ןהשכ) ד"ושב ךלמ
 ה"בקה לבא םימי תשש ימעו דחא bv םכמע ושע
 ןאמרעירפ 'חהו ,סיפוסליכ s^ פ'דבו ,'וכו ןכ וניא
 ןכו ל"נה י"למו יתחסנש ומכ ןוכנהו םוטמלפ היגה

mn nysיוועל . 

(iריפדב תועטב יול . nsr(?ישוריב  osmהרייכו ייגו ימ ייכבו ש"ארבו  CNאוויר איציניוו יפדמ ץוח תוינשמב כ'ג  
 יייכ ץבוקב) זייעל י"ב ח'ר ייפב הייכ וניבר ייגכו דייכו ךייפש המ לטונ vy םשל הרייכו הדייס וניגפלש ומכ וסיפדהש הבוטנמו
 יפל אייבשרה ייחב :לבא דייכו ג'יונב (+ .רייסו Y^ vi33 (5 .אבה ןויצב ו"ו ייכב ה"כו ja הרי D nb קר (.'ל ףד 'גנא
 ריטה לע ןיקוחמ ןירויצ : רויכ ם"בשריפבו aw nón ייל םשו ב"בל י"כ monas ייפב היכו )5 .ש"ירב w^ םש מיטשב ןויצה
 ש"ארבו ז"לרת בובל יפדב ה"כו תיילדב דויכ תועטב ?D't י"כבו ,םש ב"ב מ"טשב jy רויס לע ןכ ייפ ןתנוהי ירו כ'ע
 לינה ביש 'גרת קר איבה ז"מ ג"פ זיעל טיייות לעבו (* .ןופסו w^ קוספב (* .יכנא ייא קוספב (* .םינשיה םיסופרב

 .יז שכ (% .שייע עיבשפהב ב"ירגה לש ותעד ףוסל mm אלו יחכונה ךרעב םינויצ רעש לע ןויכו 'ןכ םירחאו, םייסו



219 

i37 א"פ non לשורי ךכ . . םשכ' 052 nn 
 'ורי  nexoז"טד א'פ  cyךכ ןיב « pםירדנ ךכ

 תובא 325 :ח"י ה"ר ךכו ךכ .זביו 'פ ר"תסא ג'ס
 םשו ,רמאנ ךכל ר'פ ר"דמב .א"י ןירדהנס ,'ח ,'ב

 תורהט .בתכ ךכלש  ve.ז"מ .ו"מ  meךכלו ךכל
 ןייע הככו הכ ןינעבו  newיללכו ב"ער ג'ל

 העומש ןיבי םלוע תוכילה לע וראק י"רהל ארמג
 :ג'ק ףר

N22אָבּוּכ =)  ny]יפו ע"למ כ"א אמונ וניבר  
^b =2 ,פ"למ ד"עפלו ץראב הריפח ןינע  

JUSעילב =  deיפב 0166 אכּופ ם'לבו  
 (ב'עס «r5 mo ןייה ןמ ץוח 'מגב ןיכרבמ דציכ
 b^ אעראד Ü אכוכ (* ףסוי בר רמא ןינוקרט יאמ

 תורוי ןינעב ונשריפש ומכ הריכב אמו ג השוע
 mmo ל ש מו הכותב םימו חמק ברעמו ) םייברעה

 אבוכ י"שריפ ןכו הייחא]* NOS התואב

 אכוכ ל"צ ושוריפ יפל םלוא םש תוכרבב אעראר
 ש"מו -- .,[אכוכ] «c5 ע"ייע wn" .ךורעה ^22

 אמוג התואב ךילשמו םימו חמק iym ןאכ וניבר
 p" אעראד אָבּוּכ :ןינקרט ךרעב ש"מ Dy םיכסמ
 y wma אלו ץראה לע ןיפואש אלבוג אוה
 בתכ ל"נה ךרעבו הריכב אמוג ןישוע ןאכ ש'מו
 רונת ןיב קלחל שי ילוא וא ע"צ תצק רונתב אלו
 ,חפכ 'עו םילכד ה"פ שירב םישרפמה ןייע הריכל

"wmריפ יפל אעראד אכוכ כ"או :ח"ל תבשב ' 
 אמוגב הפאנש אלבונ וא הפאמ אוה י"שרו ךורעה
 רתוי poi ד"עפל לבא mn לע אלו ץראב
 תולח ונינעש ל"נה boe" ע"למ הלמה רוזנל
 ןייע maeb «swa וארקנ ןכו mmi ןיקיקר
 y'"p T Kuchen שרש גנולעדא לש מ'צוא
 ןניכרבמ ןכל אמלעב אלבוג קר אוהש ןעיו .ךעכ
 mb תוכוב תונוזמ ינימ ארוב אעראד אכוכ לע
 יתאבהש ז"ואו א"בשרה 'יחב ןכו בטיה ש"עו א"ער

 -- [ןינקרט ךרעב

TY? Backzahn (שתכמ רמולכ יחלה ןש 'יפ N22 
qvללכב  neןשל המודש  ybג\=  

^bוליפא 'טגב םיחספ יברע .קרפב (םיניש  "y 
 m )^5 אככ רקעת אל יער v^p לארשיבש
 )?( םרצלא לאעמשי ןושלב ארקנה הפבש שתכמה
 ולמבו 63 יג" תלהק ביתכדכ 6ןתאוט לאו
 לאו חוניש דע ומע לגלנ ךביאכי םא תונחוטה

N22 — NY» * טיר 

PACA "73 TYY3 A3 *רכ ; 

 ,שכ ע"ייע אָשיִּב .שיִּכ ,שּוכ *

 םשבו n mb) היעשי) ביתכדכ ורקיע אוה «m 'כ
 ,(םיכ ביל 30 הנכא יתערי אל יכ ,הנכי לארשי

 יוניכב םידעה תא ןינד «b 553 תותימ 'ד 'פב
 'רמנ ,(הנשמב א"ער v3 ןירדהנפ ?HD תא הסוי הכי

 דע בייח וניא בקעי רב אחא בר DN CD" םש)
 יתש ןב יקופאל תויתוא 'ד ןב םשה תא ךרביש
 םשה «v םישודקה םימכח 'יפ ,'וכו אלד תויתוא
 שלשו תויתוא עברא הסויש יפל «nb ותוא וארקו
 ותוא וניכ ךכיפל םש לש תויתוא ןה ןהמ תויתוא
 תויתוא 'ב ןב יקופאל תויתוא 'ד אוהש הסויב
 לש תויתוא שלש (' [ןניסרג [cbr א"פ .הי ןוגכ
 לע ה"יחא]* ,םשה ןכו ו"כ אירטמיגב יסוי

quךועב יתכראה רבכ יסוי וא הסוי ^3 ןינעה  
nb»(יסוי)  "ypךרע רדס לע ריעהל יתאב התעו  

 אתיא םינשיה םיסופדו י"כ לכב יכ עדו ,יחכונה
 רובד תחת רדסנ יחכונה ךרעה אככ 'ע emp ךורעב
 וניבר תנוכ יכ קפס לכ ןיא ילצאו .כ ליחתמה

nnmראבל  nsוכו הסוי ה כי הנשמה רמאמ ', 
 שרשהש ותעדו כ תואה ךרעה תלחתב גיצה ןכלו

45m 35םימעפל קיזחהל ותטשל  mwתחא  
 העט בתוכ הזיא לבא X) אובמ ןייע שרשב
 יוניכ ב תלמ ראבל התיה וניבר תנוכ יכ בושחל
 ורקיע אוה הנכ הרעהה המינפ איבה ןכל .,'וכו הכי
 ןכל .איפסומ ברה ןינעה pan ןכו .הנכא דע 'וכו
 ל"מר ךשמנ וירחאו 'ד ןכ 'ע Op ךרעה הז ביכרה
 הזיא ילואו הכנ אוה ךרעה הזמ שרשהו .קויד ילב
 "ורקיע aem 25, :הזכ ןוילגב ןכ mun בתוכ
 ביתכדכ תויאר ףיסוהו הנכ תלמל כ'חא שבתשנו
 ךכ pm neue אבוהו «m m לארשי םשבו

paהנושאר הרוש קוחמל שי ךכ  jbדע הנכ  
 אל עודמ כ"לאד הככ וניבר בתכ אל םלועמו הנכא

 — p^m] .'ד ןכ 'עב וללכ היה

ma ^b nj» מ"למ רצקתנ bwen (תלמ 33 * 
 ןפואה  (so, auf diese Weiseס"שב הברה

 'דהנס .א"ס ק"ב : ה"כ תבש :ר"ל א"ל תוכרב
SN UCMדיפ  NB OUO.תותירכ :דימ  

 תובותכ .הלא לע 'פ ר'כיא ,ח"מ ^b ר"ב :ו"ט
 : רופיסה ותואב ייא גי'ער ל"ד ה"פס תובותכ יוריבו) ,ה"ס

py )1ןינקרט ע"ייע )? ,הפוי ךרעב ש"מ תואסריג יתש ןינעב  yאבוכ גייונבו ל"גה ךרעב ה"כו )3 .תואסריגה יפולח . 

 יא ויו ייכבו 03 י"כב ןוכנל ה"כ a) י"כב ןוכנל ה"כ )5 qn ןירתוימש הארנ תצקו ביה יייכב 'יל (5 .הרוי עייייע )4

 יפדבו ,אנוחאטלאו zm יזכבו ןוחאטלאו ימאו יזאבו (mb ר"'פדבו יב ו"ו ייכבו שימו Cyn mo ןייע ןוכנ הז םגו ןיחטלאו

 .וייוב v3 לכבו וחיו אלב םיסופד לכבו ןוחטלא איצוניוו

28 * 



/ 
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UM, IET רוי רי יהו POPP 

 רשא שתכמה תא 'גרתה ןיבה ןכו שתכמ השדחה
 ^3 by" אעולבר N22 m 0"ט ve םיטפוש) יחלב
 ל"צו אבב ס"טב שתכ 'ע םישרשבו) םש ק"דרה
 יחל תומוקמה ינש ח"צפ $23 ושריפ ןכו (אככ
 Qna חיר ייפ ייפע) וניבר ראבש המ הזו .ש"ע ש תכמו
 תולמ yr" הפבש שתכמ ידי לע םיחספ לש יככ
 אוה ןורחאה הז הנהו .ןחאוטלאו םרצלא תויברע
 ep Amb ןמ ץובק אוהו obo ע'ל קפס ילב
 שתכמ שממ ונינע דועו יחלה ןש ונייהו namo ןש
 יתעדב הלעו ןיבהל השק םרצלא תלמ לבא 16
 א'הכו םראצ = < ע"למ sm ילוא ci רמול
 ןכ וארקנ כ"או דח ברח שוריפ םראצלא העידיה
 mes תצקו לכאמה תא תונחוטה תודחה םינשה
 אחסונב ל'הזב םש םיטפוש ק"דרה ש"מב יתאצמ
 כ"ע חמ יתעדי אלו אעלבד אזמור יתאצמ תרחא
 nv לבא .דח ןיכס 0259 ע'למ אוה ד"עפלו
 ע"לב אוהו ךמסב סרצלא היגהל ךורעה ירבדב ל"ג

jv osa!יחלה ןש ונייהו תנחומ  Baekzahn 
 תויברע תולמ יתש vo ונייהו o 5b op ףדרנו
 םצע bm .ךורע י"כ 55 i5 רובחה ו"יוב וידחי
 pne ,ןחט ונינע .X — Oe ע"למ אככ תארוה

wn»ונממו  Sןש  — 

 האורה 'פב Planet, Stern) מ"למ 3313 =) 2325

 D'p יאמ G'yo no תוכרב) םיקיזה לע 'מגב

 הארנה בכוכה שוריפ טיבשד אבכוכ לאומש רמא
 טבשב (bzw ומכ םוקמל םוקממ רתני םימשב
 ארקנ ךכיפל וב הכמש םוקמה לע טבשה דירומו
 דומלתב ןניסרגר םיקיז ומש בכוכה הזו טיבש
 sp רבע ps לאומש רמא Oy ג'יד (sb ילשורי
 אלו רבע ימחתימד יאהו םלועה תא בירחמ ליסכב
 'עב א"פ C הינימ ערל וא הינימ ליעל אלא רבע

pטבש 'עו 'א קז ע"ייע ה"יחא]* . Tw! 
 יאה ,ו"נק תבש ןייע Mercur רוקרעמ + בכוכ ארקנ

 םושמ ('א ה* bom ריחנ רבג wm בכוכבד ןאמ
 ןוימד ל"זרל אב םיינויה גשוממו אוה המחד ארפסד
 ףסט6 זירכמה NY! Mercurius, Hermes יכ הז

 רעציירק iy םלועה תופוקתו וכוליה זירכמו רפוסש
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 שיש ךל הלגנ םא איויחב ('ינוקת (' אלו ונרקעת
 לדתשמ יהתו וב אנקת לא ךרצה ירוחמ רוחב שחנ
 בבסמו ול הכחמ התאש ךתוא ותוארב יכ וגרוהל
 אשא — ('יוגה ןכו ,םאתפ ךפושי אמש וילע
 ירשב לוטא ומוגרת ^O יג" כי ינשב ירשב
 (.ט"ל ןירדהגס! תונוממ יניד דחא 'פד ג"סב .יאככב
 לכ קרפב ,ווה המכ ךינישו C ךיככ Cox ליז
 ג"סבו CU3 תוחנמ התשיל לע בייחו 'מגב תוחנמה
 טג 'פב .(" יככל in G'yo" ט'פ תבש) ע"ר רמא 'פד
 אוהה +ו'סק i5 הלעמלמ וב בותכ 'מגב טושפ
 והיא לזא אסידרפב אתלות היב ביתכ הוהד ארטש
 קחמ b" אסידרפו היוושו תיבד Co היככל היקחמ
 ןכו ה"יחא]* — .הטמ לשו הלעמ לש 'ב לש םינישה
 .היכבל אתיל םש קר ב"בל י"כ ה"מגר e3^ אוה
 םינישה ילוח b^ 'וכו אככל w'"D. ןיטיגב ה'נכו
 אככל הייטמ ילכת ןיתיש :ב"צ ק"ב .'א on ע"ייע
 אככמ אמרג דוג :ח"כ ק"מ .'ג לכת ע"ייע ^
 M2 תוכרב ץובקהו ,6 הילר ,ב'ח) 'ב דג y'"y ,'וכו
 oun יככ ב'עס ט'נ ןילוח n'5 iy ib מ"ב
 יאככ ירת ל"צ יאנב pun םש תוכרב 'מ י"כבו

i23דצ תוכרב 077 ןייע יככ ירת 'פ די בתכבו  
 ימלשורי םוגרת ,ךיככ ינמ  .ז'כק pm :דינק
 ינש םוגרתו «gl .ןיניש os a5 תישארב 'א
 תונחוטה ולטבו ,יעישרד יּכָּב ('ח י'ג םילהת) םיעשר

npי"שריפו .ךמופ יִּבַּכ ןולטבתיו 'גרת ('ג ,ב'י  
nomenןכו כ'ע םינישה ולא  ^bוארקנו .ע"באר  

 םינישה "« possem תקיחשו תניחט aw לע ןכ
omיחלה יניש  Baekzühnoב'נש צ"קהע זעול ןכו  

 'וכרבב י"שר  זעול ביטהו כ"ע ש"אלב ן"יצקב :יככ
 י"ראלישמ ןירוקש תוימינפה םיניש יככ (n .ו"נ
 mascellaro ט"יאלבו machelibro צ"ל אוהו ,כ'ע

Mahlzahn; 0תורוכב י"שרב ז"עלה ןייעו : 

r5תומיאתמ ה"ד .ט"ל םשו תוימינפה ה'ד א'עס  
 ס"ילאשימ :ייככ ^n 5 ז"ע'פסותבו ש"רילשניימ
 לע וגישהש המב בטיה ש'עו ,ס"רילאשימ ל"צו
 דעב ןיגהש םש ל"מרל ןושל אפרמו י"שר לש זעל
 תוימינפה םינשה ןיקחושו ןישתוכש ןעיו .י"שר
 ירבע ןושלב יחלה ינש וארקנ ןכל לכאמה תא

 חכומ ןכו חייר ייפב ה"בו אנקת ג"ונבו ינקית עייפדבו ויו יייכב ה"כ )*  ,לאו ע"פדב לבא וניתואחסונבו ו"ו ייכב היכ ('
 תצק )3 .ול jp השעו רד b^ (ניט m5 היעשי) זופק nip ןושלמ יננוקת לייצ זא רקיע ו"ו vn ייג םאו וניבר 'יפמ

nmלא אוהו שתכמה אככ שוריפ ל"זו םיחספל חיר ייפב ייא שוריפה  cowולטבו (םש תלהק) ייתכדכו לאעמשי ןושלב  
 ךב ועגפי אמש האמראב אלו איויחב אנקת לאו ךיניע שחכת אמש והרקעת לא ךל באכי םא רמולכ וטעימ יכ תונהוטה

i23 )* yי"כב ןוכנל ה"כ (* .יזיא יל אמיא ימ י"כבו יל אמיא  O^תועטב יוחנמבו אככל תבשב (5 .ךיכיכ עייפדבו  
 ארילקאד אככל (:בייי ףד אקילייגנא v3 ץבוקב) ייכ ה"מגר ייפב ה"כו ש"ע vj י"פע דלק ךרעב היכו אככל 5n אבבל

jeלש חתפמ לש  yyוב ןיסינכמו ש"כ בקנ וב ןיבקנמש  yyי"כב היכו (* .כ"ע ןש ןיעב ןטק  b'wייכבו היכבל :'ה  
 הייב (* ,םש תוכרב ילבבב 2/3 wm רמאמה שירו רתוי תוכירא ןושלב np ג"ונב )9 .היגגל גייונבו יכבל 57m יבבל ימ

 ,םיש רי בתכב ןוכנל
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 תלמו .הרעקו עיבג .xaxa 'צמא "531 caucos ר"ל
 — .[תודוגא י"שר שוריפ 'חסונ לש ןירככ

 םע ףררנו תפנ ירופ 'שלב) [אָתיִרּכַּכ| \אתידככ)
 Honigseim, y'"y "למ 3^2 אתירבכ

(Wabeיכ  n3ילשמ) [הרז יתפש] הנפטת  C2 n 
 אתוופיס ןפטנמ [אתירככד] (אתירבכד) לוטמ 'גרת
 )"2 B תפנ Din העבש שפנ .אתירכונד
 (N'3 — .אתירככ אשייד העבשד אשפנ םוגרת
 רובדב 55 עדו ה"יחא]* ,(בותכ אתירככ

 I ₪ תיר כב .גיגג, ר'בח ,י'בב  בותכ .ליחתמה
 תויתואה רדס לבא אתירבכ םש קר ו"ו י"כמ חכומ

mwרנ בהוא ןייעו ס"לב ה"כו אתירככ 53 לע  
 אלו אתידככ ךורעה i seam p^ רצ ל"דשרל
 אתירבכ ג"ונבו אתירככ תמאב םש יכ י"כה 'יג האר
 ךורעה \ "גב 'ז ,ז"כ ילשמ םוגרת י"כב ןכו 'גרתב
 תועטב םיסופדבו (אתירככ וא) אתירבכ אשייד
 ייגכ ב'ג 122 שרשב ןמגרותמבו .אתירכב אשיר
 הברה היוצמ אטישפבו .אתידככ םיסופדב ךורעה
 סולליטסאקל מ"ואב תואמגודה ןייע ש"ירב אתירככ

— [I, 394 

C 832פילמ .דיעפל)   WISטוחו שיבכע ירוק  
 Spinngewebe, dünner םהל המוד קד

(Fadenםילכב ז"יפ םיתב ילעב ילכ לכ ףוסב  )10913( 

 איצויש רע הרוהט הלבקל הכתחש הנקה תרפופשו
 .ייכב ןמשו תופילק הנקה ךותב שי b" .ייככה לכ
 ןהב ןיאש ייככ so תוליהאב ג'יפ השועהבו
 (N'3 -- ,שיבכע ירוק א"פ .הזמ םירמוא שי שממ

 הסכמה הפילקב רואמ הקד הפילק vos .שוריפ
 ,(הנקב רשא nasum הפילק ןכו ןומרה  יניערג
 ,XiXxx02 010008 'ורו ייל לע ב'ר תנוכ הייחא]*

Fruchtbülse, Kerngeháuse, Schaleרבכו  "yn 

 םגו ח"נ ,א"ח ר"טב ורפסב רעלזייא 'חה הז לע
 ירוק ל'צו pop א"פ ש"מב ל"מרה תועט לע ריעה

n'»המ םלוא 'שמא 'דב תועטב  mb mantל"צש  
 'מולכ הזמ םירמוא שי ונבומ ^5 חרכומ וניא הזב
 תער יפל כ"ג תולהאב ייככ יכ 55 ןינעה הזמ
 ש"רהו .הנקה ךותב הפילק ונייח ןושארה ןינעמ א"י
 ינה לכב ל"זו ךורא רתוי תצק ןושל איבה םילכב
 תופילק "יפו ךורע ןכו "250 'יסרג תוינקוד תוינשמ
 םינפב קקפה ןיב 6תוקיפפמה הנקנש

oy vyהלוע הפי הז  ^eדיעפל לבא ,ל"נה ב"ר  
 שיבכע ירוק ונינעו פ"ל שממ אוהו רקיעה אוה א"פ

w'53 — (2315 =( בָכּפ 82" 

 ר"אלבו ,תבכוכ napa ןושלבו .288 Yn קילאבמיז
 Venus לזמ אוהש הגונה 2215 ןכ (sop אָּתְבַכּ

m»קלי .חנדמ אָבְכּוכ ס"לב ' 'D movו"ער זמר  
 וחיי DU" םימשה תכאלמ יתבר 'קיספ םשב
 חרזמה דגנכ ותוא םינווכמ ויהו . . תבכוכה איה וז
 א"ל 'פ יתבר אתקיספבו ,'וכו תבכוכה הלעתשכש
 n355 'גרת ןכו תבכוכה ל"צו םיבכוכה תועטב
 (םיבכוכל) לארשי ינב ויה ךכ :םש 'קיספבו ,אימש
 'שורי C םינומטמב אלו םוסרפב [תבכוכל ל"צ]
 םיככוכ תלת ןומחתיד דוחלבו :ב'ד א"פר תוכרב

jmס"שרהמה "יג יפל ה"כ אתבכוכ אדח  ni» 
 צ"האב אבוה ןיקילדמ המב פ"ס ן"רה i םיכסמ
 אתלת ןומחתיד דכלבו 535 ן"רב ל'זו ף'זרהמל
 ,םש 'סותבו ושוריפ ש"עו אתככוכ אדחכ םיבכוכ
 ןאמ ארחשד אתלייא אדה ג'ע םש  ימלשוריבו
 איה ןינמז י ע ט איה א רפ צ ד אתבכוכ רמאר
 אמוי 'לשוריב ה"כו ארחאמד איה ןינמזו אמדקמד

Yesןוכנלו ,ארפצד תלמ ^5 םש םגו :מ'ד  &" 
DN Y v'23ארפצד אתככוכ אדה םדא ךל רמאי  

 םימעפו תתחופ םימעפ אוה ןרקש ארחשד אתלייא
 ילבבו ד"ע ב"נר ב"פר הכוס 'שורי ,תפסומ איהש
 Tp ושרדש המו י"שריפ ש"ע המח יבכוכ :ב'כ

 יבכוכ .(םיבככ) םיבכוכ ץובקהו בכוכ ןינעב ל"זר
 ג ג'צ םיחספ :52 :ביל |," !תוכרב ךייע 6259(

:n^p T's4 ק"מ 'bהנס ,ב"עס ה"כ :ביי הגינח ' 
 הברהו םיבכוכ תדובע נ"פ ר"ב — .ט'כ ז"ע .ט"ל
 םיבכוכ ידבוע ת"ר  עודיכ sum ם"וכע םימעפ
 אנהכ ברד 'תקיספ םוקמ םש אבכוכ דועו .תולזמו
 אכבוכ ןמ יאתסוד 'ר C572 רצ ימחל ינברק תא 'פ

bnתקיספב ה"כו םש רעבאב ש"ר ןייע אבכוכ ' 
nmג'יפ ילשמ טוקליבו ז"טפ  ^Wיאתסוד ^  

 ילב ן"קתת זמר םש ילשמ טוקליבו באבשי יבמ
 רעיוביינל איפרגאיג ןייע kaukab אוהו םוקמ םש
 אבכוכ רב — .ג"צ ץראוושל ץראה תאובתו 9

yeהכיזוכ ןב  -- 

 ,B cacabus^ 20006908 'ורו י"לב $333 —( בככ
 6 הד גה ףוסב Tiegel, Topf) הרידק ,ןוגיט

 יתב (א'עס ve אעיצמ אבכ ןילעופה תא רכושה קרפד
 שוריפ ,דרנד ןיבככ ךל ןתאו (* ךיפינמב 35 יפינה
 ר"לב ןכו ב'א) — 2225 הרירקל ןירוק C ןוי 'לב
 ר"פדבו ה"יחא|* .(ןירככ 325 תואחסונבו

 אוהו וכבכ ל'צ ילואו ובככ 'יגה 'מאו ליזאב 'זיפ

(iןיע ריאמב ל"ומה ןוכנל היגה ןכו . *) mcןוכנל הייכ (5 ,ם"שרהמה ייגב  vosןאכ ר"פדבו אפנמ יעב היכו ב"ה ויו  
 ביינש ק"העב ןוכנל ה"כ )5 .זעל peo אתיא vem ויו די בתכב (* .אפונמב ילע יפינה גיונב f) ,'רמג ס"טב עיפדשב לבא

 .ןיקסנעלאמס פיר ינריעה ןכ תוקיספמה לייצ ילוא )5 .יככ י"כבו עייפדבו
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 Fahrseil, dráglia. אלגרד אוה ילוא וא ,תלד אלב
^o puysםדוקה 'עה  panםג  w xmקר הלמה  
 — [יאככהו ל"צ יאבכהו ותסריג

 pw 'y! p'bb אכוכ == אככ 'עמ) [N213] (יכב)
 ןטק ףירצל לאשוהו ץראב mom .שוריפ

(Nische, Vertiefung, kleine Dinsenhütteקרפב  

 n*»ym ןיעירתמ ולא לע 'מגב ולאה תוינעת ררס
i5א מ גאד אכוכ יבל אלא הכרצנ אל (א'עס . 

 אכוכל אטמ G'yo no ןיטיג וזחאש CD 'פד ג"רב
 ms י"שר שוריפ כ'א) -- .אתלמרא איההר
 ןמיפל כ'א ת"ר sen א'פדב [nns .(ןטק
 הז רדפמ 3^ היה ןוכנלו איפסומ לש תפסוה

qunרחא  qwומכ ךייש םשל תמאב יכ אככ  
 אצמנ י"כבו םינשיה םיסופד לכב לבא םש ונזמרש
 'יסופדה ירחא וגררגנ ןכל איככ p" רחא ךרעה הז
 ינש ףיסומ «wa היה ד'עפלו .(* י"כו םינשיה
 םייסמ me ירחא ןיטיגו תינעתמ ל'נה םינויצ
 15535 כ"ג nmm ותנוכו . . . ככ  תויתוא רדס
 יכ .אכוכ תארוה ןאכ vb אל ןכל אככ 'ע םע

ipw»המ לע  "bwותמגודו .אככ 'עב  DN y"y 
 לבא אבוכ an" ןיטיגב ^5 עדו ,(האלהו vp איח) יד

^bחיכומ ידייצד אבוכ ומכ ןטק ףירצ םש י"שר  
 שוריפכו ךורעה ^15 .אכוכ אוה אסריגה רקיע יכ
 אכוכב םש תינעת י"שרב ןכו תינעתל ה"מגר
 'וכו pex לש ןטק ךוכ pis םש "יפו ידייצד
 ידייצד יכוכב אפפ בר רמא תינעתב ג"ונבו .ש"ע
 אכירצ אל וניבר 'יגל בורק אתיא 'מ י"כב לבא
 אתיא וניבר ייגכו ,ן"רב ה"כו ex" יכוכב 'יפאד
 א מגא ד יכוכ :ל'זו תינעתל י"ב atn 'יפב
 םידייצ םהב ןירדש םינטק  ןירויד ןיפירצ :ידייצד

 בע

 ליעמ coceula, eocula "עצמא ר"למ ר"עפל) אָלְּכִּ
 וילושב תויציצו רעש ול שיו בע רמצמ | =

Mantel aus Wolle mit Troddeln, oder Haar- 

Saumהנג  lockenםיוג ינש ונדמליב  "m3ידלות  
 (גיכ n2 .תישאיב) ךנטבב םיוג ינש ירקת לא יל
 ושע האגתמ הזו האגתמ הז םיאג ינש אלא
 שבולמ ושע תיציצ שבולמ בקעיו אלככ שבולמ
 "53 שוריפ ב"א) — .תילט שבולמ בקעיו סומלכ
 Oy שובלמ pe ושוריפ תורחא תודוקנבו תלכת
 םישרפל דחוימ שובלמ יימורו י"לב םימלכ שוריפו
 ןוכנה אוה ןורחאה ה"יחא|* = ,(המחלמל םיכורע

No25 — N93 בכר 

bumשוריפ לע הזב ןויכ וניברו םהל המודה קד  
ymיא בכהו ל"זו 25 רצ תולהאל ט"דסב  "p 

 '033 "סרגרכ תיבכנע תייטב ומשש שיבכע תיב
 p שיבכע e AX^ ע'ל לע ןויכו כ"ע לילחהד
 'כוסב רמאמה תא תולהאד ןויצה הזל המדמ בטיה
 ודירפה המל יתעדי אלו rms אבה ע"ייע .ב'נ
 לש טוח לש ןבומ DU םנ יכ דחוימ יעב וניבר
 ירוק לש Bm :(וניברו ס"ש י'כה 'יג יפכ) איכוב
 יאבכהו םוקמב קפס לכ ילב «ym ^e .שיבכע

5xל"נה הארוה התואב פ"לב בתכנ ןכ יכ יאככהו  
 , RD ןכש היאר ושוריפ רחא ךשמנ וניבוש הממ םגו

 ןוכנל ללוכ ב"נש צ"קהעבו .ן"יפכ 'בב ג"הר "יפב
 רובד תחת ns" ךרעב םילכמ ןויצ םע הכוסמ ןויצ
 תולחאמ ןויצ ןוכנ אלל דירפה לבא איככ ליחתמה
 כ'ע אניפש שיבכע [ירוק ל"צ] pup ^b םייסו

m»פקוממ6 ש"אלל . pyכ'ג  wbם"במרה  
 DW ש"וו שממ וב שיש יככ ה"מ םש תולהאל
 ש"רו pw bum ב'ער ןייע דועו ,ךורעה איבהש
 הדוהי 'ר ל"הזב םילכד 'תפסותה sean םש םילכל
 ג'ונב לבא כ"ע וכותבש ייככה איצוישמ רמוא
 הכותמ רכזה תא איצוישמ ז"פס מ"ב םילכ 'תפסותב

 — [טרופריא י"כב ה"כו

 טוח b^ ל"נה פ"למ ןושארה ןינעמ ר'עפל) אּיְַּּב
 y א'עב וניבר תעדלו שיבכע «mp קד

 'מגב קלחבו 62 הכוס לילחה קרפד ג"רב (םינפב
ps6' ימא 'ר רמא 6טיצ ןירדהנס הרות  w^ערה  

 גרואה ךילשמש ילכה, b^ .איכוכ לש טוחל המוד
 זעלב "איכוכ ארקנ ךורכ ברעה וילע תכסמה שפנב
 'כוסב ת"ר'יפמ קתעוה [DCN | .אלגורד
 'כוסב ונלש 'יגכו איכוב "גה םשו (אנליוו סישב)
 "cw NY טוקליב ה"כו seco 'הנסבו איכב ק"העבו
 ep 'דבו ג"ל b mes^ ה"כו (יל היעשי .טוקליו)
 י"כב לבא םיסופדב ומכ 'הנסב 'מ י"כ ןוילגבו איבוב
 ת'האבו ןושארה י"עב י"שרבו 5 י"שרבו הכוסב 'מ
 רקיע .ה"כו ve רצ הכוס .סיד) איכוכ וניבר "יגכ "יא
 שיבכע :איכוכ הכוסב י"שריפ הפי וז "יג י"פעו
 האי נארייא זעלה זוכנ רתויו .א"יניריא ןירוקש

mז"ע תבשב י"שרב  : nצ"לב 'יפו תיממש  
araignéeיתאצמ אל וניבר 'יפ יפכ לבא ,טקותמס,  

 (v3 m אלגורד זעלהו ןויכ הילע רשא הלמה
 (אלוגורד ע"פדבו 'ב ויו ייכבו ,וגורד ב"ה יחכבו m" יִא וצו

 ןטק רושיכ שוריפ rocehellu ט"יאל .אוהש 3^5
kleiner Spinnrockenכ"או  ^p»גה " mnnאלגור  

 רובד אתיא יא YA יייכבו )? .יסוי יר עיר זמר ייעשי טוקליבו יסא יבר טייככ זמר אציו יקליבו תומוקמ ינשב גיונב )!

 .ךכ .ליחתמה

  Cre RTב וו 3
  As oבב ^ Pוה וע בו יאשה  da LLב הוויה ^

Mb 135 o4 



 295 ראיִלְכְּכ — w555 גכר

 השא המב 'פב (+הענתטתש, Windung, cochleare | 'ע ע"ומב ןייע ,chlamys 2% תארוה איה וז יכ

 (.ביס (nàt ['מגב] )* ריילכוכב אלו (ג'מ vb תבש) | י"ל לע ב"ר תנוכו ל"נ ןיא ורבד שאר לבא (סומלכ

 המוד דחא ושארו לוחכמל serm ,אתנבכמ 'יפ | בתכ רשא buy שובלמ ןימו תלכת 'יפ שט

 map דגנכ תנתונה ןיטישכתה הב תגרואש הריסל | Staatskleid mit rundem 0066 י"ל לע ותנוכ
Saumeתעד ןכו  mm besללירב 'חהו יוועל  byהשעמכו |  Cהתלקש (וינק תבש) ךישחהש ימכ ע'רד  

 לנעמש טישכת, א"יו ,('הניעב אימרתיאו אתנבכמל | eyclas ר"ל איבהל ףיסוה דועו 65 םידוהיה ישובלמ
 אמויב ינש 'פ הנושארבב ןניסרגדכ C השאר לע | רשאו ,םישנ לש שובלמ םה םהינש יכ ל"נ ןיאו
 C "ראילכוכ pes ןידמועו ןיפיקמ םינהכה «GU | ךרעה תלחתב המושרה 5s הלמ איה יכ 55
 ומכ בבוסמו לוגע רבד iv^ ןושלב שוריפ ב'א) | ילתלתו תויציצ םע רעש תרדאו ליעמ ןימ .אוהו
 קתרנ הרומ הנושאר החנהב הייחא|* ,(לול | ms רקי שובלמ םע הפי הלוע הזו וילושב רעש
 ןמו ףקיהו לוגעב ול המורה לכו לולבשו טמוחה | אוה ויתויצצ py שובלמו ושע לש ויונכ רעש

bwריילכוכ ,ראילכוכ לצאנ (ז"'חא אבה ע"ייע) תלכוכ | ,רסיקיטנא ךרע דוע ןייעו ,בקעי לש תיציצ  
 הלמה וז av" מ"ואב לבא אס(טסוסש בותכ ולאכ | סולקנואה nx וז ד"עפלו .אריפרפ ,תילטסא
 ,Sehnecke 6606 ןמ כ"ג לצאנ םלוא ףכ הרומ | רעסיד ןְלְכָּב (ה'כ 075 תישארב רעש תרדא קיתעהש
 web תושעל vn ותומדכ לוגעו qus ותויהב | ריכזהש הלוע הפי םגו .(אטטענאיבאס 'פד ^3 יפכ)
 i'm bbs ymy ותסגוד) .שארה לוגיעל טישכת | ןימ כ"ג ןורחאה הז יכ סומלכ by אלככ ונדמליה

byתרדאו  sהמחלמ ילעב לש טרפבו  | CUm s"שריפ ג'מ ו"פ תבשל מ"יפב ם'במרו  
 םימכח 'לבו ולוכ שארה בבסמש תעבט ומכ ראילוכ | םידמועהו םולש יבהוא לש רקי דגב אוה תילטו

 לבא ש"ע y? ^b'3 ןכו כ"ע אתנבכמ ותוא ןירוק — [הלפתב
 xüxAog "bb אוהו תלכוכ "גה ןכתת הז יפל
 ש"מ הלוע הפי הז לעו ףקיהב ךלוהו בבוסש תעבט
 הישירל ףיקמד ידימ ותוא ושריפש vm bn ף"ירה
 ןיפיקמ bun .אמויב שרפל ל"נ הז י"פעו כ'ע
 cochlearo 'צמא ימור 555 ראילכוכ ןימכ ןידמועו
 ףקיהו בובסב רבד לכ שוריפ cochlea Dy ףדרנש
 הזמו ףקיהב ביבס vob ןידמוע ויה םינהכה רמולכ
 (ןילכוב) ןימכ ג"ער ג"ר ז'פר םילקש 'לשורי ןינעה
 פקיהו buys ויה תועמה ייפ ןייושע ויה [ןילקוכ]
 yon וא xóxXo; — xoyMag י"למ ביבס ביבס
 םיילבוק ןימכ ספדנ םילקש ילבבבו cochlea 'צמא
 ןיפיקמ w/o אמוי אתפסות טרופריא י'כב ןכו
 ר"פ הכוס 'פסותב טרופריא י"כבו ןיליבקב ןידמועו
 םילקש 'וריב ומכ ןילכוקכ וא o םלוכבו ןילובקכ
 225 ,,)2 עילמ זאו ת'יבב םג ןוכנ אוה ילוא וא
 «wp 53 ןושארהו תילגרמ ומכ לוגע רודכ ^5

 — ריילוככ .רוילוכב אתיא םיסופדב C2 .היארהו | (Sehneoke, schnecken- 04% bt רָאיִלְבְּ
  ;fórmig Gewundenesאניבלא ע"ייע ס"ט ןילכוכוא | תיעצמא ר"למ וא ( '"n[0"פ —

 Drossel, Krammets- Xby Àn י"לב יִלְביּכ =) '533

'bT 333 (ogelינימ 'ך 6ה'ע אמו .כ"הוי  
 ב'א) — ,וילשו ינויספו ילכיכ ילכיש ןה C וילש
 my ןימ ילכיש 'יפו לכאמל בוט ףוע ןימ י"לב "פ
 בושח רחא ףוע ןימ ינייספ "פו םינאת לכוא רחא
 בותכ ונלש תואחפוננו .םיכלמ ןחלש לע הלוע
 'קליבו ילביקו ילכיש 333 ה"יחא]* .(ילבק
 י"כבו .ילפיקו ילבוש 'מ י"כבו ילביקו ילביש םש

Esת"האבו .ילכיקו 'ב י"כב לבא ילביכו ילביס  
 ילכיש ה"כו וניבר 'יגב ילכב Cr'ep דצ אמוי פיר ןייע)
 חיכוא ןורחאה 'עבו .לכש ym ןויספ 'עב ילכיכו
 תערכ םינאת לכוא cuxoMg ונניא «NW יכ ה"יא
 ורפסב ןהאזיוועל ןייעו .לכש ךרעבו ןאכב 25
 ^3 ןינעב ש"מו האלהו 910 תידומלת איגאלאאז
 — s'y] ! ףלטע ^b ילככ בתכ ב'נש ק'העבו ,וילס

 סופדב ףיירבו יוריבו יזיפ תוינשמב היכו (5 .ולס :ןלוכב ןעכגימ י'יכבו וילס גיונבו ם'יר זמר שיר חלשב טוקליב היכו )!
 לבא השעמבו יציניוו יפדב )5 .ריילוכ ף"ירבו ראילוכ (acm ראילבוכ םוקמב ימ י"כב ל"צכו ראילכוכב פ'א י"כבו יטשוק
 אתנבכמ ךרעבו ןאכ ריפדב ןוכנל n'3 )* .ךורעח םשב דייקס ר"פ b" תבש יה wawa היכו 'מאו יזיפ ריפדב ןוכנל ף"כב
 יתניבכ היד :וינק ביבב יפסותו (5 .היגיעב ביתוא ימרתא ארוגב אתצד (i032 אתנבכמ ךרעב היכו אנועב עייפרשבו

weanדח רבד םוש וב שי מימו הרטע ןיעכ אוה [ראילכוכ ל"צ] ראילוכב ייפש ךורעה 'יפכ יירל הארנ כ"ע ליהזב ןכ  

 ^N ייסר vm תבשב שייארה בתכ jn 27y איויחד יניעב אבהיו [אתנבכמל] (אגבכמל) הלקשד תבשד יהלישב ןניר מאדכ
5mיעה יכ הזמ חכומ הרואכלו .יוכו םינהכהש םתה רמאקד אמויד ביפב עמשמ ושוריפכו הרטע ןיעכ אוהש ייפ ךורעבו  

 ילו p'y י"כבו ריילוכ ימ ייכבו ראילוכב גיונבו (* .זזל דצ ןיברעבש רירש ןייעו שייארהו יופסותה דיב עטוקמ היה יחכונה
 תבשב *^n שוריפב ה"כו ריילוככ ריפ הכוס (sini רוילוכב geb אמוי יפסותבו ראילוככ וניבר 533 אתיא רייר יקספבו

 .ךרעה ףוסב שיימ ןייע לבא .א"י ייפ קתעוה ונממ רשא (אנליוו םישב)



 'ז ,'ו ,'ג תוינומדקה לע והיתתמ ןב ג"שו 7 ל"נה
 דועו ban ךסל רככה הלוע ותודע יפל םג רשא
 נ'ד ו"פס םילקש 'לשורי ,ד"מ iy S873 הכוס ןייע
 .'ז .ארזעב ןירככ ץובקה ה'כו אָּרּכַּכ ס"לבו ב"ער
 ררגד .ןירכב — ירככב בישחק ע"ס 'ה תורוכב ב"כ

y'"yע"ייע ותרככ — )8233( 325  Yi 

smלש הכיתח וניבר תערל)  pyםינפב ןייע  
 יתעדלו רוטיקו דיא י"ל א;הש ובשח 39

 :quip הריבצ pip 339 ם"למ רקיעה אתיבכוכ
 C ההובנ התיה המכ 'מגב ןיריכמ ןניא םאו קרפב
 שוריפ ,וזחד אוה אמלעב אתיכוכ רומיא C12 היר)
 ב"א) — :הנבלל המוד היהש ואר ןנע לש הכיתח

^bתואחסוננו .ץראה ןמ הלוע דיאו רוטיק י"לב  
bpי"פעו הייחא]* .(אתיבוכ  "àםירפסה  

 xamyóc ינוי ןושל לע nmn ותנוכ ילואו ב"ר 'יפ
Rauch, Dampfשוריפ ילב ב"ר איבה אתבכ 'עבו  

 / mb םגו Kniuol בוברעב הציבק ע"למ יתראב םשו
 : שוריפבו 'מ י"כ ^35 אתיבכוכ סורגנ םא ןינעה
 / רמולכ הציבקו הריבצ המושרה פ'למ אוהו ם"במרה
 i מ"יפב ןייעו בוברעב וצבקנו םיבעב ורשקתנ םימש
 à יפל לבא ו"לה שדחה שוריק 'להמ ב"פבו ם"במרל
 ה"רל ח"ר שוריפב אוה ןכו אתיכוכ וניבר תסריג
 איציניוו סופדבו טרופריא די בתכבו (אנליוו סישב)
 פ"למ אוה ד"עפל 6ח'כ דצ ה"ר ps אבוה) א"פר

J$דחי ורשקתנש תוכיתה  bbw)לע רוע  
 לש לוני ^5 .י"שרו הנבל פ'לב ייפ 3 ןושל
 buy $3  פ"למ הלמה תרזג זא ד'עפלו ןבל בע
 — [אתיכוכ ^3 י"שרב ל"צ הז י"פעו Scheibe לילגו

bbs ;jeder, e, es, Alle, das Ganze (מ"למ 53 

  (Gesammtheit, Allgemeines, Normקרפב

 t ןוצפקי לככ (א'ער ^ היינש הכלהב הטוסד ןושאר
on)לכב והב ביתכד בקעיו קחצי םהרבאכ )73 ,דיכ  

 ij ,יוכו QU ,גיל) לָב גיל avs םש) G9 (y ,דיכ תישארב)

 | אמעמ יאמ ys r5 pay) ןיברעמ לכב p3' ג"רב
 ^j C רתב אללכד הל רבס (' תופועב יברמד ןאמד
 G'Yb ^? םיחפפב אמק הכלה mos .'וכו .אקור
 | ps mb הז םיקחורמה טרפו ללכ דימל אחינה

^ 

| 

 יאמ ןינד ד"מל אלא ריפש טרפו 5553 ותוא ןינד
 ואוכ רעצ 'מגב לבוחה שירב) [pas] רמימל אכיא
 )35 "5 תומש) היוכ תחת «n ('' ((ב'עס דיפ קייב)

 א ב mun [הב] 0« ןיאש )* [היוכ] 'יפא ללכ

 24 לפ — תֶלְכּכ

! 
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 תלבוכ ב'א) — ,רמח y3' ונשריפ תלכוכב אלו
 רמח 'עב לבא ה"יחא|* .(תואחסונב בותכ

 הז לעו וניבר ^25 אתיא ם"ש "53 יכ יתחכוה 'ט
 אתרמוח הארוהה וזמו ל"נה י"למ הרזגה הפי התלע

 qua ש"מ ןייע דועו ast 'ט רמח ע'ייע ע"לב
 [תלכוכ] (תלבוכ) שריפ ב"נש ק"העו — ^ רמח
 קתענו כ"ע ראוצב ןילותש םימשב וב שיש רשק

— [v bn ךרעמ 

 runder Brotkuchen) םחל nbn "b מ"למ) 733 ג

 הלפנ דציכ 'מגב שדקה יבתכ לכ קרפב
 תיפ ה אי פ ףו ם ב ןנתד Nm (vp תבש) הקילד
 םוקממ ובועה ינעל ןיתחופ ןיא 06
 .עלפב ןיאפ 'דמ ןוידנופב וככמםוקמל

SUSTINEREיי יתבוחכ  
 'יבוריע ןיפתתשמ דציכ 'פכ 6ןנ תד איה יאמ
 עבראמ ןוידנופב רככ[מ] (א'ימ) םילכב ז"י 'פבו 6ב'פ
 ןיאס m C" עלסב ןינוידנפ ח"מ p^ ,עלסב ןיאס
 ןוידנופב םיצב 2^ אוהש בק יצח אובי psp ד"כ שי
 אתפסותב אינתד עלסל ןינוידנופ ח"מש ןיינמ ,דחא
 C רסיאל הנומשמ רחא ורמאש הטורפ (ה'פס) ב"בד
 (*ה עמ רניד ףסכ העמ שש ,רנידל ד"כמ דחא רסיא
 ולעי הנה ,(' ןירסיא ינש ןוידנופ (* ןינוידנופ יב
 עלסל part) 'דו רנידל ןינוידנופ רשע םינש
 ןיאפ עבראל ןיבק השש האס ןינוידנופ ח'מ ולעי
 ma י"שרב ה"כו הייחא]* — .ןיבק ד'כ ולעי
 תועבטמה לעו ל"נה תומוקממ י"שרב ןייע דועו םש
 יילכב ה'נכו — ג"כ דצ ןאמרעקוצ mb :תולקשמו

ovבקל שלשמ רככל תודי יתשמ . webבקע  'b 
 ע"ייע 'וכו םימשה ןמ םיכורכ ודרי לקמו רככ 'מ
 ; גיכ ,ט"ב תומש ,םחל רככ : ואולמב 8( רככ תלמו .ףייס

wvהרזגנ ב"ער 'ד הסוס ןייעו 075 .'ב  jb3232  
 )5 היפ יורהט) p355 ץוכקהו .טשריפל מ"וא ןייע

mi355ט"מ דיפ םש)  De"2- אימ א"פ םוי לובט זימ איפ  

 לּוגיע b^ הנושארה התארוה םצעו GU ןירדהנפ
 -- [ז"חא אבה ךרעב ןכו

 לקשמ תדמ bb uy ןינעמ כינ) 53232 *
Masse, Talentח"ל .תומשב מ , 

 יכ רפסמה mb ונערי הנה 5m ע"בארה בתכ ה"כ
 םוקמב ןאמרעקוצ ןייעו 'וכו םילקש םיפלא 'ג רככה

(Cר'יפדבו  my ^wעלסב ןיאס חימ ייפ :הזכ םיזוק . *) רפיאל תוטורפ הנומשמ יא גייונב. *) a5היכו (5 ,ףסכ העמ  

 .ךורע יייכ לכבו awe יפדב ןוכנל ייא לבא 'פו 'מאו ליזאב 'זיפ ר"פרב תועטב טמשנ ןנתד איה דע pos אהו ןמ ('
9 

 .תופוע 3^2 )9? .הובג היה המכ גייונב (* .ןינוידנופ ר"פדב )^ .רסיא p ר"פדב (" .ןוידנופ םיסופדבו טרופריא "23
m 

 .םיחספל «^n ייפב ןוכנל ה'יכו )55.8 דועו 7omyn ןייע )55 .ארתב ג"ונב )'?
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 םיטרפ הברה 15553 .Regel, Norm רטשמו טפשמ
 AUD ,ז"פ תבש USD ז"פ תיעיבש ןייעו דחא גוסב

ysג"פ ןילוח ,לוח לכ  m spתוכרב .ללכה  
sm ubאללכמ  omesנ"שו ,'נ אמוי  "wn bp 

 תומכי v" .אוה אללכו :א'כ תומבי ,ךדימ אללכ
 רבד לש וללכ א"'יפ מ"ב אתפסות ר'ע ב'יד ב"יפ
 ז"כ ןיבוריע ץובקהו .ז'מת ms ילא תוכילה ןייעו
 T'b י"נ ןייע תוללכה ןמ ןידמול ןיא נ"'שו א'ער
 ימפשמ ןייע תוללכה b ןירמול םימעפל לבא ,מ"בד
 מ"ר b'& 'ומורת ימלשורי רכזלו .ו"כ p^ לאומש

anyוריו ד"ע ה"עד א'פר הגיגח 'ורי ' mb»ב"יפ  
s'y 35תיל  pos555 'רד  b mansא"ער  

i55לכ ג'לפ ר'ב 'וכו לייכר  n553אתיירואד  
 דחא רטשמו גוסב הציבק pay שוריפ לעפהו ,'וכו

zusammenfassenב"ל ה"ר ,האלהו :ג"כ תועובש  
 .'שורי ,ןילְלְבו :ה'עד ד"פ הליגמ 'ורי ,ללוּכ א"ער
 .ז"סד ג'פ תינעת ימלשורי arp ב"לד ה"פ םיחספ

env 5:53ג"ד א"פ תוכרב  vyלעפנב ,ןיִלּולְּב  
 — [וללכנש םירבד ד"ע א'כד ז"פ הטוס ימלשורי

sb» — 55רצעו ענמ מ"למ שוריפ  zurück-, ab- 
haltenע"לב ןכו 91 22 תישארב הלכ םע ףדרכו  

 sich hüten רבד הזיאמ nnm הרימש ןינע
Gor Etwasהמאו 072( תודמב 'ד קרפב  mb5 ^"( 

 ( .יצ תבש) הביקע ר"א קרפד ג"סב תבשב .ברוע
 (ז"'ק) בהז ילע ירה 'מגב (ןו רח א 'פ תוחנמבו
 אל םירמוא םירחא לזרב ילע ירה רמואה אי נ ת
 ףסוי בר רמא יזח יאמל המא לע המאמ תוחפי
 לובכב אלו 'מגב nes המב 'פב .(" ברוע הלכל
 (ינייזב) והבא ר"א ) אמטציא יאמ (ביעפ זינ תבש)
 .(* יחורפ אילכ ייבא רמא ינייזיב יאמ (' [ינייזיב]

bsהכר (אָלָּכ =) לפ —  

 הב שי היוכהש טרפו C [הרובח [nnn ('הרובח
manןהיניב שירפה עצפו  Cןיבו יבר ןיב הקולחו  

 ריפ ק"כ .(ואוכ רעצ 'מגב לבוחה שירב] יאזע ןב
 ידהנס| ןילקסנה לב 'מגב p רמגנ 'פב f) (ביעפ
 תילתו תמוחו יטרפו יללכ ישרד ןנבר (גיעס הימ

 לש קוספו ,ללכ «cr» e םרגד) ץע לע ותוא
 C nbn םיהלא תללק יכ טרפ 6/3 (cw וירחא
 וילע nni nm (:"ל mo םיתוכ תונב 'פד ג"רבו

G3 "m inp»בכשמה לכו ללב  pap (tללכ  
 בשומו ב כש מ טרפבש המ אלא ללכב ןיא טרפו
 6 ייָבִא רמא אל אנירחא ידימ ןיא
 ןינעה קיפפה סםש םימי תעבש 6( אממו

omnהזמ הז םיקחוימה טרפו לכ  
 ומא אבר טרפו ללכב smi ןינדןיאו
 םאו ארמנ תוחנמה לכ קופבו (ןינד םלועל
 ^v) יב 0p השעת אל 'מיאו 6ה'ג יוחנמ) וצימחה
 ps טרפו ללכ טרפ C 0 Do הפאת אל ללכ
 אנירחא ידימ ןיא הייפא טרפבש המ אלא ללכב
 הז ןיקחורמה ללכ הוהד םושמ יקירטופא ר'א אל

nmןינד ןיא [הזמ הז .ןיקחורמה טרפו ללכ לכו]  
 'מגב ןישודיקב א"פב 3551 ללכב םתוא
 יטרפו יללכ שירד 'ר «Ci עצרמה
 טרפ עצרמ ללכ "a אט «m תחקלו
 pen ה"יחא> | ,6 ללכו רזח [תלדבו ונזאב]
 ק"ב ןייע טרפו ללכ ןינעב תורחא תואמגור דוע
 v^ .א"עס ז"ל המוס ,ג"כק ב'ב ,ו"כ תועובש ,ג"ס
 כ"ות n'b, הטוס 'תפסות ,ג"ע א"כ qn ז"פ הטוס
 םימעפ הברה ןייוצמ m .ה"ל ריזנ ןייעו התלחתב
 ,ךיראה יכ ש"ע קחצי דחפב אבוה י"נו ט"יותו ב"ערב
 'טוס הבקנלו .םיטרפ םיִלְלַּכ ב'ל פ'ר ר"מש ץובקהו
 רדס 555 ארקנ דועו .תוטרפו . . nibos ב"ער ז"ל

 רשא םש חי'ר b3^ (5 .תמדוקה הרעה ןייע (? .הר ו ב ח ת nin. aman אב ייא םשו חייר ייפב 7/5( 'ציניוו ירפב קר ןוכנ הייפ|(
 םיקוחר (weno םהיניב קיספה עצפ תחת עצפ יכ mm הז םיקחורמה טרפו 555 bm :ל"הזב רתוי ראבתנ ייפה הז קתענ ונממ
 תמדוקה הרעהב אבוהש ח''ר ייפ ךותמ (+ .כ"ע ותלחתב וריבחב לבוחה יפב תשרופמ יאזע ןבו יבר תקולחו :דע יוכו הזמ הז
 133 ןב הקולחו תוביתל ןיא תאז ידעלב יכ ייפה ףוסל ךייש יוכו לבוחה שירב ןויצו הז ךרעב ןאכ םירבד בוברע יכ רורב
 הנבל יאצח ינש ןיב ןתוא יתמלשהו הלוגע יאצח ינש ןוב ןויצה תלחתב יוכו לבוחה שירב תובית יתמש ןכלו ןבומ לכ
 .ייפה הז וניבר באש ונממ רשא חיר ^53 אתיארכ ןוגכ תלמ לינה םיחספמ pw רחא יתמלשה םגו ןהל nen ןמוקמב
 .טרפ תללק יכ ללכ תילתו תמוחו קר גיונב יכ (א'ער ביק ףד אקילייגנא י"כ (mpi ןירדהנסל ייכ nm ייפכ היכ (*
 M33 ןוכנל היכ )* | :הינ יוחנמב אתיארכ יקירטופא יר ייגה ויו ייכב לבא הדנב אתיאד ומכ ריבו דייל ייכב היכו (*
 גארפו ימאו ND" יזיפ ריפרב לבא איציניוו יפדב היכו ריבו דייל יבו יא Y ייכב mei )9  .האמטו םייטב איציניוו .פדבו
 וזו י"כב ןוכנל «mé (1% .19 הרעה ןייע ('* .'יל ךורע יסופדבו ייכ ראשבו דייל ייכב קיר ns (* .יוכו vy רצקתנו ייל
 ליזאב יפדב לבא p/b nw איציניוו יזיפ יפדב ןכל (ףלא —( יא קרפ והוטשפו ןורחא ןמ רוצק יא b" קר ובתכ םירפוסהו
 םירחא אינת לזרב ל"הזב ךפיהב רדסה אתיא תוחנמבו ר"ת (aai אינת ימ ייכב םשו תבשב ה"כ Ü) .אר תב ob 'מאו
 םש יפסותו י"שרבו ברוע איילכ אסריגה תבשב דועו תבשב ירמאר אכיאכ הזו suy יוכו ברוע הילכמ תוחפי אל םירמוא
 (D'3 וניצנוש ידב יישרב הייכו ברוע ילוכ תבשב ימ ייכבו .יו ןיכרעב היכו הילכ םש תוחנמ יפסותבו אילכ ,יט ק"מבו
 .הלוכ יפסותו י"שרב ימגב האיליסב סופדו קימל ימ י"כב הייכו ךורעה םשב pas היר .'ו .psy יפסותב הייכו nex) דצ תבש

v3 n'as semתוחנמל  (ץבוקב vi».א"ער איג ףד יקילייגנא ) ברוע ילכו הלכ ה לוכ ליהזב תואסריג שלש יתאצמ. 
(t?אמטסא יעב ס"יכ הזו  ena tony15 :ע"ק ( yony1* ,ךומסב ףכית היכו אמטסא ) םייטש הארנו יחורפ אילב יזיפ יפרב 
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 יכ תופועה שרגמו pam שרגמ ל'צו םיבובזה
 םלוא Cm» a'm בדד ךרע ןייע םיבובזה bn יבדיד
 יבדיד ילאב ת"יבב 'יגה רקיע יכ ma ל"נ ר"עפל
 הדנב י"שריפ בטיהו וניתואחסונב ומכ יחורפ ילאב
 המושרה פ"למ אוהו כ"ע ,'וכו םיבובז שרגמ םש
 'פד תסריג םייקל לכונ התעמו 02 om ילאב 'עב
 איילב 'מ י"כבו יחורפ אילב תבשר ןויצ ןינעב 'זיפ
 יכ ףקונ יבל my לבא .םישותיה שרגמ b^ יחירפ
 הז לע יכ איה תינקוד ף'כב אסריג יאדוב ךורעב
 הלב ,הָלּוכ ,אילכ רוזגל יתעד ןכל ךרעה ררס הרומ
 5\₪32 buen לצאנו .החירב p'bb ברוע

(fliehenברוע הלוכ וא אילכ כ"או חרוב  ^bחירבמ  
 שרגמו חירבמו חרוב (prm mq ברועה שרגמו
 ךרעבו .םשו םש נ'בו ןישוריקב ןויצה הלוע בטיה
 רקיע 3^5 ןאכ יתבתכש הזו א"עב יתשריפ אמטסא
 ינייזיב y" שוריפש אמטצא ןינעבו .וניבו תטשב

qonח"ו  תטישכ אוהו) ותטשל וניבר  jy 
 ןינועבצ יניממ הברה ןיטוח vy ראבל o) הרעה
 ךרעב ושוריפ לע ותנוכו אמטסא ךרעב אוה ןכו
 ינייזפא ךרעבו 'ב הרעהב ש"מו ש"ע CO "D בא
 הורעצי אלש 'וכו ןילותו םעטה תניתנו €^ םש
 אוה יחורפ אילכ יכ וניבר בשחש ןעי ל"נ םיבובזה
 איבה ןכל םיבובזה חירבמ רמולכ יבדיד אילכ ומכ
 qua .ל"נה הדנמ mess איבהו יבדיד אילכ א'ס
 רצקתנ ילואו bos לעפמ אילכ יתשריפ ינייזפא
 'יפ 52% פיל שממ וא זזווגש רז 'יפ אלילכ ןמ
 הברה ןינועבצ תוכיתחמ רז אבדיד אילכ כ"או רז
 הכיתח וא דגב 42 פ"לב אביד תלמ םעט הז יכ
 /3 mb ע"ייע «mp was ny ןינועבצ יניממ
 .ללכ לעפמ והזו זח ןא :אילכ וניבר שוריפ םשו
 עונמל ףיעצ s AS^ ע'ל לע ריעהל יתיאר דועו
 העינמ ןושל ונינעש nm — םישותיהו םיבובזה
 ינא יולכ ד"ע אגד .ב'פר ריזנ ימלשוריב אתיא
 םג ונוותפ שרשה הזו .ונממ ow יולכ . , ךממ
 ד'עפלו sow ,5 ע'לב ןכו רהזנו רמש ע'לב

nmmב"עס ז"ס ןירדהנס ךיתורבדמ הלכ לעיפל , ^b 
 רומש שוריפ b sav" ,םוהת 'פ ד"ק רומזמ ט"וש
 ךלכ יע דוע ןייעו תרמאש nea ריהז יוהו ךרובד
 ,'ח .תישארבל םלקנוא םוגרתב bsns לעפתאבו
 mb יח א'מל םונרת ;ו'מ .נ"י ,ז"י רברמבל ;'ב

 — ^i] 'ז ,'ב ה'ד nn יִלְכַא לעפא ,ותלוזו

 ימולכ ינייזיב איה אמטציא b^ .יבדיד אילכ א"ם
pow,הלכה ינפב ןתוא ןילותו ןינועבצ יניממ הברה  

 םיבובזה ריסהל תשייבתמש םיבובזה הורעצי אלש
 אוהו יבדיד אילכ תארקנו הינפב הז ןילותו הילעמ
 יפל ay הלכ המא (ל'נה (nb ונינשש התוא ןונכ
 להקה לכב ותשודק התיהש ןושאו שדקמבש
 תוחרופ תופוע ויה אל וב היורש הניכשה התיהו
 ותשודק ןיא אמש ודחפ ינש שדקמב לבא וילע
 שדקמה לע תופועה וחרפי אמשו ןושארה תשודקכ
 חירפהל m ושעו האמוט רבד םש (' וכילשיו
 רמולכ ברוע הלכ nm וארקו לכיהה גגמ תופועה
 הרוצה וזו לכיהה 33 לע חורפלמ םיברועה תענומ וז
 ג"רבו .(" "םיערזה .ירמוש וישכע ןישועש ךרדכ
 ואל אמלעב אזיע ל"א ys) יה ביב) ןיפתושהד
 רחייתמ 'מגב ןיסחוי ^ פ"סבו C הב אנילכמ ייולכא

posןישודיק  cenoארבר הלוכמ (* והל ילכמ ייבא . 
 םידע '3 "n2 רמוא ש"יב ארמגב ריה לכ 'פבו

m»יחורפ ילכ אפפ בר יבדיד ילכ ייבא (א'ער 1^  C 
 ב"א) — .םיבובזה שרגמו תופועה שרגמ שוריפ
 .(ינממ ?Tom אלכת אל ^G מ םילחת) ןושלמ

nonsןיכועב י"שריפ ןכו  ^ m^ל'זו המא  
 אלכת אל ומכ םיברועה vxo ברוע ^55 א'ל
 אצוי םש תבשכו העינמ pop sim כ"ע ךימחר
 לבא ,בשילמ ןיברועה תא עונמל י"שרב שרופמ
 ושוריפ הלוע ש"ע י"שרב ןושאר ןושל יפכ ןיכרעב
 אקילייננא י"כ ץבוקב) תוחנמב י"כ ה"מגר b^ םע
 לזרב לש חול גרוע ילוכו הלכ הלוכ ל"זו os ףד
 ןימישמו ןירמסמ ולוכ אלמו המא לע המא אוהש
 ןיעכ הלעמל עפושמ גגהו שדקמה גג שארב ותוא
 הלכמש ברוע ילוכ השוע היה ושארב םשו עבוכ
 ,ל"כע כנה ףנטי אלש םש חוני אלש גרועה
 עפושמ גגהו ה"מגר בתכש הממ היאר ל"נ הרואכלו
 אמטסא 'עב יתבתכש הזל 'וכו ע בו כ ןיעכ הלעמל
 ה"מגר b^ םגו ymo "b 52%  פ"ל אוה אילכ יכ
 ןכו ,(ד לכ (yy דוביא p^ היילכ 'למ ברוע ילוכ
 אילכ ןינעבו .ןיברועה תולכל םש תוחנמב י"שריפ
 ןושל אילכ 5m ןושאר ןושל יפכ ןיכרעב י"שריפ
 יחורפ לייכ יבדיד לייכ ומכ ןיברועה תא שרג מש
 o» meae ןושל לע כ"ג ותנוכ ילואו כ"ע 'וכו
 quan ףוסב וניבר תנוכ כ"ג וז הרואכלו קופפה
 שרגלו men שרגמ b^ ,'וכו יבדיד ילכ ש"מב

 הייד .'צ תבש אתפסות ןייע תבשל (אנליוו םישב) ח" ר שורי פמ קתעוה ?)y« .טולשיו ד"ל די בתכב )!
 ויו די בתכב )? .ע"בשפהבו ןוגכ ה"ד .יו ןיכרעבו ,הילכ הייד .ז"ק תוחנמב וצריתש המו ךורעה לע ושקהש המ אילכמ

 אלו ל"א יעב ייולכאל ואל אמלעב אזיע ג"ונבו .אבה עייייעו כ"ע ולכמ [יינלכא] (ייולבא) ואל :ב"בב מיטשבו הל אנליכמ
 ילאב ייבא גייונב (* .היללכמ גייונבו ייבא ה"ד םש 'פסותב היכו )* .םש סייד ןייע םייונשב סייש ייכבו ילכימד תיעב ארבג

 .םינפב py oam רקיע וז דייעפלו יחורפ ילאב אבר יבריד
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 n 3'3 obo אילכימ g^ 'בו 'א ו"ו י"כבו "יל
 רמולכ ב"בד ייולכא םש שרופמ ןכו אנרק ולכמ סרג
 אילכ םש מ"בב ה"נכו — (םדוקהע"ייע) ,אדספמ ידוספא

 הסורפא הכרב אילכ יכ א"עס b'b תוכרב ,אנרק
spר"דמב לעפתנב .ל"נה מ"ב ןגילכמ לַעַפְבו ,אילכ  
yoוכו ולכתי אלש ידכ ה"פ םשו .הָלַּבְתִנ אלש '. 

n»55 nem3 תוכרב ימלשורי .ג"ס ןירדהנס 'b 
 ט"מס ר"ב (ו"ט זמר תישארב טוקליו) י"פר ר"ב ,ג"ע ה"ד

 זמר 'יעשי טוקלי , ג"לפ יתבר 'קיספ ,ו"ע פ'ר םשו
 — [י"פו ז"פר ר"קיוב יּוליִּב םשה דועו ,ו"לש

 םינפב המושרה יסרפ וא ע"למ וא הָלָּכ =) 55
 ק"פב Akademie, Universitüt) ש"אלב ונינעו

 G'y n תוכרכ) תוצח דע א"כחו הכלה ףוסב תוכרבד
 אתיישרפ והלוכל והנימולשאל רבס ייבא רביביב בר
 תוישרפ 'ח in, ^p ירופיכד אמוי ילעמב ('ה ל כד
 C רדאבש תותבש 'דבו לולאבש תותבש 'דב ןירוקש
 ש דח ב mo [יינא רב] יביב בריהיהש ינפמו

 םילשהל יאנפ אצמ אלו הלכד אתכסמב ( הלכה
 'ח ינהל והנימולשאל רבס התבשב השופ לכ
 אנינת (םש תוכרכ) אנקיפאו כ"הוי ברעב C תוישרפ
 אתשרפ לכ אלא] רחאי אלשו םידקי אלש דבלבו
 ןושחרמב ^r עיגה 'מגב תוינעתר p'es ,(""[ןאתבשב

a 9הרשע ךומסד 'מגב וב שדקמ שיאה 'פבו  
papןישוריק  G'ys susינאש תנמ לע  PM Dom 

 אלא ויריבחו ע'ר ןוגכ הנבי ימכחכ C35 םירמוא
 ,הרמואו םוקמ לכב המכח רבד ותוא ןילאושש לכ

nyדימלת ינאש  Cיאזע ןכ ןועמשכ םירמוא ןיא  
 ובד ותוא ןילאושש לכ אלא אמוז ןב ןועמשכו
 'יפ .הלכ תכסמב 'יפא ורמואו ודו מ לתב דחא

m^ל"ז  C^דחא םוקמ 'מולכ םוקמ םולכב םוקמ 523,  
 ןיקסעתמש (''הלכד תכסמב 'יפאו .(''דומלתה ןמ
 לש הלכב שורדל ןיצורש םימכח ידימלת לכ הב
 ףוסב תופרט ולא 'פבו .'רדא לש הלכב וא לולא
 א"רד הירב C לאומש רמא C572 Pm האירה הכלה
 י"שרוה"יחא]* ,הוה םרפרד ילכ ישירמ אבא
 :הלכ תכסמ T^p. ,ובשבו םש ןישודיקב שריפ
 הכרב אלב «nb היונש איה «Tq איה אתיירב

 (הֶלַּכ =) «bs — )55 =) לפ

 JUS פ"לב שוריפ יִלְכַא לעפאב אָלָּכ ,ילַּכ —( 55
 lautes הָיְמְהה הגאש לודג לוקב האירק ןינע

Gerüusch, Getüseםיריפכ וגאשי וילע (ג/0מ,  

 «Dye ןורגב ארק .ןילכי יהולע 'גרת )6 ייב הימרי)
m[ךנורגב] ילכא םוגרת ('א . sepuלודג לוקב  

 .בר לקב (' ילכאו םוגרת (חיכ «ne su תידוהי
 היל .ילכיו )5 n/ היעשי) ץראה הצקמ ול קרשו
 6ל םש vby םהניו םוגרת ןכו ,[אערא יפיסמ]
 O£ 3 ביש םי מ ש ןט ם ערי ,[יהולע ילכיו]
 י"כ לכב ה'כ ה"יחא]* .אימש ןמילכנא
 קר N^ ק"העבו ,ייל ע"פדשב לבא איציניוו 'פדבו
 ללכנ י"כב ןכו םינשיה ע'פר לכבו םשו ןורחאה ןויצ
 גארפו 'שמא 'פדב קר םדוקה Tw םע ךרעה הז

me:םילהתב 'גרתה-ןכו .דחוימ 'עב ןוכנל  m^ 
 .'ה ב"בב י"שר איבה 'גרתה הזו ילכאו םעריו 3^
 י"שר 'יפו ייולכאל תלמ רואיבל ארבג ואלו ה'ד
 לכ ןכו ילכא ןנימגרתמ םעריו ןהב רועגלו קיעזהל
 ל"שרהמ 25 .,כ"ע ןתנוהי םוגרתב הזרכה ןושל
 553 bi לבא ,'וכו םעריו תובית ל"ר הז קחומ
 אוהו םערי ןוכנל םש קר י"שרב הככ 'יא םיסופדה
 שרפל השק תצק לבא ךוועב 'יאדכ םש לאומשב
 p^w3 אלו םוגרתה 'לב קר הלגרוה הלמה וז יכ ןכ
 :והנילכמל ל"ַהזב 53 מ"י יפל שרופמ ב"בב מ"טשבו
 הלוע מ'טשב ןושארה (b^ כ"ע אלק והב ימרמל
 םערי םוגרת דועו ,ש"ע ז"חא אבה ךרע Dp הפי
 תואמנוד רתי ןייעו DEL (T ,ח"צ ; איי ,ויצ םילהת)

 ע"למ הלמה תרזג הלצאנ םשו יוועלל ר"תמעב
y J6ףדרנו (ילכא  cyירבע לש ארק  nom 

 תלחתב men" פ"ל sym יחכונה 'עב יתבתכש המ
 Ap םילהת םוגרת :ץובקב ראותה ונממו .ךרעה
 םשהו «qos am רי בתכב אוה ןכ) ןיאלכא א"כ

 — ei "x] יוועלל ר"תמעב םינויצ ןייע אתוילכא

 דכאמ שוריפ אָלָּכ ,יִלָּכ ר'אלב «nb מ'למ — 53
(u Grunde gehen,- richtenרכוש ה 'פב  

 איוגנא תישענשוא'מנב ןינמואה תא
(Gy noאנוקןנילכמ אל בורבפק . 

 ע'פדשבו im ,ר"פדבו י"כ לכב ה"כ  ה"יחא]*

(tiג"ונב  ampi5 ) אלכר םש קר זיראפ י"כב היכו wyז"ואב (5 .אתש אלוכד גיונבו :ביצק דצ תוכרב סיר  bnש"ק  

 והלכל :זייואב )5 .זיואב ייל ( ,רדאב ןירוקש תוישרפ ידו לולאב ןירוקש תוישרפ יד ןה ייגה N n'y ^b^ םשב ביי ייס
vnםשו ז"ואב אבוה חייר ייפמ קתעוה כ"ע (* .תוישרפ 'ד  swונינפל ייל )?  .עבורמ יאצח ינש ןיב ונבתכש הז ןוכנל . 

 ןילאושש לכ יינה ןישוריקבו ודומלתב רבד ע'יפדבו ביה ייכב ןוכנל הייכ )? .שייע ןישודיקב יחפונב םדוק אוה אבבה וז )3
 יטשוקו איציניוו 'זיפ יפדב היכו ודומלתב ימ י"כבו ודומלב הכלה רבד םש תינעתבו ודומילב דחא רבד םוקמ לכב ותוא
 ןכש הארנו :ויכ רצ תינעת סייד ןייע ףיירב ה"כו והזיא היד nv תינעת תופסותב «nu םוקמ לכב הכלה רבד יב י"כבו
 תופסותב הזימרב אבוהו (אנליוו (pow תינעתב ח"ר שוריפב wn ןכ )/9 .וניבר ונויצ אלש ג'עא n םג סרוג היה
 ה"ר שוריפב אוה ןכו דומלתה qn םוקמ לכב ע"פרשבו ואיצינינו cB ב'ה v33 ןוכנל mo (3% .וליפאו היד aep תבש
 .הלכ ע"פרשבו «^n שוריפבו ריפדב אוה ןכ ('* .הלכ תכסמב וליפא דע הלכ תכסמב וליפא ןמ son ר"פדבו תינעת

 .לאומש 25 גונב (3
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 'תקיפפב רעבאב 'חה וירבדב היגהש המו םש 33755
 Uy" י"שר תאצוהב תמאבו ר'ק ms םש כ'רד
 ביתכ תולכ תובית והנתיל 5 ךותמ רענילרעב
 na" רבדמב, ןויצה יל םגו אושב אלו חתפב ל"ר
 תולכ אתיא ונלש םירפסב יכ עדו .תועט אוהש
 רפח תלכ.שוודל הככ לע האר המ םעטהו ו"יוב
 אתלכ לש ןבומ םינפ לכ לע .םש יש תחנמב ןייע
 ג"עצ כ'או 'א תלכ עיייעו מ'לב n5 ומכ ר"אלב
 ראש Dy אתקיספמ ןויצה הז וניבר וללכ המל
 שוריפ תליכ ,הליכ הלמה ןינעש C) ל"נה םינויצ
 ,בטיה ש"ע nem הליכ .ח"לק תבשב ה"נכו — הפוח
 yon ושאר איצומ םורע הליכב ןשיה ב'עס ^ הכוס
 ,םינתח תליכ ב"ער ט'יו א"ער א" םש ,'וכו הליכל
 ןלה לכ :ג'ס ןיבוריע ,היושע הכותלד הליכ :םש
 י"כב ה"כ 'וכו הב ןייורש ותשאו שיאש הליכב
 ןייעו ש"ארבו ף"ירבו א"נקת זמר הכימ טוקליבו 'מ
 אעליקב ןשיה לכ ג"ונבו :ח'כק דצ ןיבוריע ס'ד

"yaש"ע 'א הליעק 'עב ה"כו הליעקב ןושארה  
 יפלו םש ךורעב ינשו ןושאר א"י 'יפ יפלו .ש"מו

"wa ^bןיבוריעב  owר"ל אוהש ל"י  cellaןכו  
 %6)א0%, 4 הלילק by xóm 'צמא י"לב

 שוריפל היאר ןורחאה הזו kleino Zelle ןטק רדח
 השוע ד'ע *Y ג'פ תוכרב 'שוריל צ"האב ף"זרהמ
 mp" רדח ר"לב ןוליק ומכ, ף"זרהמ ייפו ןויליכ ול

mmס"שרהמ לבא אפוא 'צמא "53 ש"מכ ןוכנ  
 ןלב ע'ייעו (Gelum ןוליו ומכ שוריפו ןויליב סרג
 ע"למ .אוהו ף'כב an" רקיע יכ «b ,ט"צ  .ב'חב
 8011010 -Vor עלקו קד ןידס ותחנה רקיעש ל"נה

hang, Zelivorhangל"צכו  innהליגמ 'וריב ןוילכ  
i'bר"בב ןינעה הזמו .ןליכ ןהה ג'ונבו ד'עס ג"עד  

 ר"דמב ,וינפ by .הליכ ןיחתומש ןיידכ ו"ל פ'ר
 תאזה הליכה המ ג"יפ םשו הליכ pos יושע ב"יפ
 ג"עד Ye nbus 'ורי .'וכו ןינועבצ ינימב תרייוצמ
 תבש ימלשורי .אנוראכ אנורא לעד הליכ ד'עס
 ץובקהו .והמ הנורא לעד הליכ ןהה ג'ע r1 כ"פר
 ר"אלבו .עפכ ךרע ןייע nbb53 ערקמו ח"כפ ר"ב
 ,אתליכב הל רייצ א"ער ד'כ תוכרב אָתְלַּב ירוסו
 ,'ח זג ע"ייע 4^ הדג .אתליכב ינגמל .ו"כ הכוס
 בר יבד יִליִּב א'עס mp תבשב ץובקהו ,'ב לכ

 — n3] אנוה

 שוריפ Ji yos b3 ט"לב ןכו 5x5 מ'למ) 53
 דחא jw» Geessen, ab- zumessen דדמ

mun (0 875 32383)אתליכמ ]€[ "ימלשורי  

53 - (n2» 9 53 חכר 

 אתיירבה תחיתפ וז 'מולכ y'5 הדנכ הלעבל הרופא
 םש ןישוריקו תינעתל א"בטירה 'יחב ןייעו ל"נה

ovnחכומ ןכו תינעתו תבש 'סותבו  "pbי"ב ה"מגר  
 ויה המש רשא הבישי תארקנ הלכו .םש תינעתל
 לולא שדחב הנשב םימעפ טרפב םיברל הכלה ןישרוד
 AM ע"למט וא הרזגנ יתעדלו ,ל"נה n 'יפכו רדאו

Gesammtheit, Universitàütע"למ וא  Adsתצובק  

 (Kran, muy רז 32.5 פ"למ ילוא וא םישנא
Kroneאמוחנתמ ינשהו ןושארה 'יפל היארו  ni 

 ויהיש לארשיל תובישי יתש ה"בקה yap 'ג "יס
 םימעפ יתש ן י צ ב ק ת מ ו הלילו םמוי הרותב ןיגוה
 ןינתונו ןיאשונו תומוקמה לכמ לולאבו רדאב הנשב
 «by nb תארקנש ירה כ'ע הרות לש התמחלמב
 לכה ןמזה הזב יכ םימכח ידימלת תצובק םש
 תוכרבל י"שריפב ןייע תוכלהה עומשל םיפסאתמ
 ישילשה 'יפל היארהו אקחוד הלכד ארגא ה'ד :'ו
 ןרוג יצחכ nma ןיררהנס .'ה ןילוח :ו"ל ןירדהנסמ
 הלוגעב םיבשוי ויהש ירה [א]רדא ע"יע לוגע
 א"עס ז"נ תוכרכב ה"נכו — .םרכ Tw ןייע דועו
 .הלכל לייע א"עס v5 הכוס .הלכ ינבל שאר השענ

i3א"עס 35  "znימקמ . . הוה הלכ שיר  
 *y'3 ז"ט ק"מ ,הלכל לייע רדהו . . הלכל לועינד
 ג"הכ רמתיא אל הלכב :ב"פ תוחנמ ,הלכד ימוי

yaתסנכה ןינעה הזמו .י"כו ר"פד 'יג יפכ ץברת  
nb»הלבקה תלשלשב  ^eשרדמה תיב תוסנכה  

 'ב mm ץטערגל םידוהיה תורוק ןייע לבבב
 — ]493 דצ

 new by סורפ p puo 35  ע'למ הָליִּכ — לכ
 dünner Vorhang תליכ ס"לבו המצע הפוחו

um das Zelt, das Zelt selbst, '"Tronhimmel, 

  (Daldachinןידס הילע סרפ ארמגב הכוסד ק"פב
 לאושה פ"סב .הכוסב הליכב ןשיל רתומ 6^ הכוס)

 תא  men('וריבח ל תיב ריכשמה 'מגב «5

 6א'ק « mooהירבל  punהיעודואל רשפא הוה יא
 תפוח וב השע שוריפ .(* היעודואל היל (' יעביא
 כ'רד אחקיס) .השמ תולכ םויב יהיוד אתקיספב .ונב
 אתלכ תלעד אמויב ('א 02:03 ביתכ תלכ 6? רצ

 ר'פדב ה"יחא]* .אינונגל  "aל"צו אנינגל
 ואיכש ביח ןנג ךרע ןייעו אתקיספב ה"כו אנוננל
 .הנונגל א'נ אננגל איבה 'א ,'ז רבדמב יש תחנמבו

  "mשוריפב ה"כו התפוחל ה ל כ הסנכנש םויב
 התפוחל הלכה הסנכנש םויב ה"פ יתבר 'תקיספב

mnn לע vers ןייעו כ"ע ביתכ תלכ השמ תלכ 

m3 )? 01 vi33 03 (tזיפ 'פדב לבא ימא 'פדב ןוכנל ' vamלש וללכ םגו (* .ייפ דע הירבל ןמ טמשנ ריפדב )? ,יעב יִא  

 A55 םשה ונממ הנבנו 52« ןמ ואצומו הרזגה תאזמ ונניא bu מ"ב
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 .ןייליכל וקקזנש ינפמ ,ט"עד ג'פ הגינח ימלשורי
 ע"ייע וילב ר"ע ג'סר yb ןישוריק 'שורי ץובקהו
 ר"שהש ,תיכוכז ילב ר"ע י'ר ז"פס תבש 'ורי ,םרת
 א'נפ ר"מש ,'א Dop ע"ייע סיירוק ילכ nes 'פ
 ע"ייע םידי ילכ צ'פ ר'ב -- 'א ןז ע"ייע qr ילכ
 הבורש ןעי הככ םילכ תכסמ הארקנו ,ררלכ
 ל"פ םילכ .םתרהטו םילכה ינידמ תקסעתמ הלוככ
 .הרהטב תאציו האמוטב תסנכנש םילכ ךירשא ר"מ
 — יםיקרפ 'ל םילכ םיקרפ 'ל ןיקיזנ ^ ey ר"קיו
 שלשל pui) רדס 35« אתפסותב הקלחנו

 — .[תובב

 ןייעו נא ולאכ :ושרדו דוד לש ונב «ov בָאְלְּב
 קחצי תודלות הלאו שירב ונדמליב (םינסב

 ביש) ביתכו ליגיבאל לאינד ('ב .'ג 8 "0. ביתכ
 באלכ והמו ומש היה לאינד באלכ והנשמו :'ג .'ג
 .ויבא וליאכ .רמוא ותוא האור היהש ימ אלא
 הז אינה W'bp זמו 7D ב'ש טוקליב ה"יחא|*
 ]2855[ (בלכ) והזו םייפו ש"ע sns ןונגסב ונרמליה
 ל"ת המ 'ו 'יסס תודלות mns vy ss" ולאכ
 'וכרבבו .'וכו והאורה לכש בא ו לו כ היהש באלכ
 הכלהב תשביפמ ינפ םילכמ היהש באלכ שרר ,'ד
 שורד ןייע דועו SW רתכ ןייעו םש י"שריפ ןייע

 — [ט'ע ע"ייע :ה"ג תבשב באלכ ןינעב

 יאלב yy :א'צ םירדנב יאלב ל"צו ס'ט יִאְלָּב +
GSג"צ  : 

 OJIÉ עילב ןכו םינימ ינש תבורעת מ"למ) םִיִאְלּב
 אתיירבב beide zusammen) ןידחי םינש

 ולכאמ (" רתומ )^ בירקה pp א"כ 'פ רזעילא 'רד
 רמא T) רמוא עשוהי בר . . nee ym תוילק
 לבה (" תחנמו pp תחנמ וברעתי (" אל ה"בקה

 דגבו )^ 2^ ירקי) 'אנש )5533 3383. 'יפא םלועל |
 יארקנו ה"יחא]* = = .ךילע הלעי אל זנטעש םיאלכ
 תקסועש םיאלכ יניד av הככ םיאלכ תכסמ
 םרכה יאלכ ,המהב יאלכ 'ע קחצי דחפ ןייעו םהב

 — [ויניד רתיו םיערז יאלכ

 יברע 'לב ןכו Hund תיתיב היח םש מ'למ) 353
 ,הָבְלַּכ :נ"לבו אָּבְלַּכ ירופו ר"אלבו

 Dorfhund, Jagdhund 15127 253 ;איִבְלַּכ ,אָתּבְַּ
 2*6 םיאלכד ק"פב (האלהו 88 רצ ןהאזיוועל ןייע

 טכר בל - לָפ

 ,חיל תישארב) תאצומ C איהד )2[ 'וריד 'גרתבו (' אדח
v3שיניאד אתליכמב  oreליכתימ הב  Cםיתב  

 .אתרישאל (* ןֶליִכַמ ומוגרת 0022 בימ) הרשאל
 וגיבר איבה אפריגה ייונש תודוא ילוא ה'יחא|*
 תוא רדסב ןמוקמ רקיעו םוגרתמ ל"נה תואמנוד
 הברה W^ לעפהו .(אתליכמ — לכמ ע"ייע ,ם"ימ
 ל'זר לצא ןכו .יוועלו ,'טגרותמב 53 ע"ייע 'גרתב
 ןישודיק .ליִיַּב sp ב"עס ג'נ mmo ב'ער m'y ז"ע
 לוכית יכל נ"שו א"ער 'ד nae ,היל «ov^ :ם"ע
 'ורי .אלכוא ע'ייע רמ יל ליכיל .א'נ םירדנ .'וכו
 שירבו 5 ל"צ bu bp Ty ז"כד b" ןירדהנס
 הינה "nb לוט םוק ו"לפ ר"קיו ,לוכא :הבר תור
 לייָּכ ראותהו .דודמ םוק wave לוכ mp ל"דרה

"v Feldmesserלייכהו רפוחה .7^2 .ט"פר מ"ב , 
 רייב ע"ייע לייכ ל"צ רייבה jb ד"ער א"יד mb םשו

vm6 זינ  mp xvnץובקה  povanןכו  wmmי"כב  
 םשהו .ןילייכה ל"צו ט"פ מ"ב אתפסותב טרופריא

wovs ssע"לבו ם"לב ה"כו  Sחלל הדמ ילכ  
 אליכ :ח'ל םש ,אליכד אנמב .ט'כ 'ציב שביל וא

senב'ב .טפש ע"ייע .אלייכב א"עס 'מ מ"ב  
"Xףדרנו .זר .זפק ע"ייע ב'ער  bpםשה אלייכ  
 הלכ ג"פס 'ציב 'ורי הלוכ ,הלכ :הצוצק הדמ לש
 ןילבת הלוכ ד"ע כ"ד ח"פ האיפ 'וריבו ןילבת לש
 .ו"ע .א'ח ע"ייע (אלכוע) אלכוא ny איה תחאו
 סוכ שוריפ אגף ^3« 'שלמ אוה הלוכ יכ ל"י וא

[Becher, Schale — 

*b» =( 53מ"למ  (Gefüss, Gerüthםיחבזב 'ט 'פב  
 ףד ז"מ טיפ םיחכ) ול יוארה תא שדקמ חבזמה

(yb veךכ ול יוארה תא שדקמ חבזמהש םשכ  
 שבכהו חבזמהש םשכו ול יוארה תא שדקמ שבכה
 ילכ .ןישדקמ םילכה ךכ ןהל ewm" תא ןישדקמ
 שביה תא (" ןישדקמ שביה תודמ (* שדקמ חלה

oí). yהתואב םיחבזב  Gavinןידרוי םילכה לכ ,)  

 ונשריפ Ge ביער mi תבש הבשחמב ןתאמוט ידיל
 ה אנה רדומה pa ןיא פ"סב ,['א] בשח ךרעב

Cr ansורקבל סנכנ ימגב  o»ילכ 6'ט  now 
 םעו ה"יחא]* — .חיטשו הרעק ('רנ וז 03 ,ב"י !קזחי)
 'שורי .ןיילכ אוהש ילכ א"עס ג"ב תוכרב םייונכה
 דיתע Uy ב"מד ג"פ ז'ע v ד'ע s^" D'D תבש
 ,ןייליכל ןיכירצ ג"עפ 37 י"פ ow ,ןיילכל ןריזחהל

 הב ליכימ רייב ייכב ,ליכתינ הב לכימ ויו י"כבו ,יליכתמ הב לייכ ב"ה ייכב )? .אוה ביתכה ארקמב (? ..אנורשע ג"ונב ('

 ןיתליכמ יציניוו 'פדבו ,ר ב י" כ 1133 ןֶליכמ לי'צו ןיליכמ ישמאו ליסאב יזיפו ריפדב )* .לוכתמ הב ליכמ גייונבו יוכו
 י"פע wm )? .תושדקמ גייונב (5 :םיי im יוחנמב היכו ןישרקמ ג"ונב (5 e קידרה שיימ ןייע my quus ג"ונבו
 קר wa דיל יזכב ^n'» )* a ייכב הייכ (5 .ח"פ ייחבזב המצע ינפב הנשמ איה םיישבש הנשמב לבא תוינשמה תעצה
 החרק ןב י'ר ג"ונב )? .רתימ ,va ביה ויו י"כב ('1 pp איבה גיוכנב )0 .רנ הז ע"פדבו ,רנוז תחא הביתב סיטב םש

 .דגב גראכ ym mam אמש i33 )15 ,ייל יחסונב )15 .לא ג"ונב (15 ,רמוא
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 ו"טד א"פ האיפ ימלשוריב ןכו : א"סר א'פ ןישודיק
i'yנ"לבו .'א שד 'עב אבוה  n353ןירדהנס יורי  

 אצומו 'פ 'בר תלהק ,הבלכל ןיקקזנ : ג"כד ו"פר
iosאתבלכ תיברעו ר"אלבו ,'וכו תכשונ הבלכל  
Mש"ע .'ד ה'ר ,ל'נה ק'מ אָיְבְלַּכ = , yyלגש  

 y יאבלק סרוג וניברו (CDiündisel 82515 ראותהו
 איבהש לעפה לבא — .דחוימ ךרעב ואיבה ב"רו
 =-1% vibe םא יכ םשה ןמ וניא יחכונה 'עב וניבר

^evרפת  nühenפ"ד א"פ ק"מ 'לשוריב שרופמו  
 ,טחמה תא soo :וכררכ ורמא יאני 'ר תיבד ד'עס
 תחא :וכרדכ רמא prm בר ,תחא nns :בלכמ
 ןיבלכמ ןינעצורה :םשו .עיספמ :בלכמ ,תחא

[mea -- 

 ,Flechtwerk גראנ לס שוריפ מ'למ 355 =) 253
Korb =לב ןכו " websינוי ישלל קתעוהו ' 

(Küfig, Vogelbauor, 0206 00006, 6% 

 ועב ימנ והלוכ C12 הציב ןתוא ןידצ ןיא 'פד ג'רב
 C ייובדל ועבו ןנירמאק ברעל ןבולכל תואבד ייובד
 ןיחקולש רע ןיאבחתמו ןיקדקדמש ייובד ועבד 'יפ
 ןהש ןמזב םינפ ow לע ונשי ןתוא pun ןתוא
 ןיסנכנש ןמזב אלא ייובד ועב והלוכ ןבולכמ ץוח
 אל ןיזוואו תויסדרה «Du ןבולכ ךותב ןישענו
 הילע ינויו ךביש ינויו ןיסנכנש ןמזב אלא ייובד ועב
 ה"נכו היחא]* ̂ | .בייחו רוטפ ךכיפלו ייובד ועב
 ףדרנו .םש הציבב ^« ןבולכל ps םימעפ הזיא

nyb5 oyלש הבילכ ט'פר מ"ב םילכ 'תפסות  
 ' D^ ר"כיאד אתחיתפ .תמ אמט האמט ןיטייח
 ןתוא ונתנו mop דצ 5/5 'תקיספבו ונשוב 'פ
 ייָנְו (רסח זיסקת זמר הינפצ .«epo הבילכב (םונתנו)

 זגראל הליאשהב רועו הכלכ yy ףכב וניבר
 שגרד וכפהו אבילכב ט"פ mr אתפסות םיתמ לש

me Tw pvןרק 'ט .ב""  bwךרעב ה'כו הבילכ  
 תוכז א"רל דומלתהירקיעי"כבו 'שמא 'פרב 'א ןרק
 דועו הכילכ 'יגה םינשיה םיסופד ראשו ר"פדב לבא

 — [ב"ער ז"כ ק"מ נ"שו הכלכ ע"ייע

 ange) תבצ ls 4 y'b3 בֶלּוּכ =) 205
 (חילפ ונינפל (" [p'b boy] (ט"מ) תשרפ ר"בב

 230 )35035 =) 2353 — 255 לר

 € בלכה 07 םיאלכב n'e3 .לעושהו C ירפוכה בלכ
 יאמ שרופמ (ה'9 םיאלכ 'תפסות ףוסבו .היח ןימ

Spbןיקשמר ק"פב .המהב ןימ יא היח ןימ יא ןל  
po)בלכמ ןמואהו (הנשמב :יח  .Üיי םש 'מגב ^5  

 ירק .יכהלו הריפתה wen רמולכ | (* עספמ »7
 ,םירזופמה בלכה ינישל טחמה יבוחת ןימורש בלכמ
 בלכה יניש יכהו רשוימ C רפות וניאש C אתבלכ
 י"פעא קרפב .ןירשוימ ןניאו םינפ דחאו ץוח דחא
 איער ע"ר] G'yb ביס תובותכ) ןילמגה 'מגב ורמאש
 אל 'מגב ןיקזנה קרפבו C (mn, עובש אבלכ ןבד
 יריתע אתלת והנה הב wn GU ןיטיג ןוקירקיס ויה
 אבלכ ןב ,המח ול המדקנש ןוירוג ןב ןומידקנ
 אצוי 2555 בער אוהש ותיבל סנכנה לכש עובש
 ותיציצ התיהש תסכה תיציצ ןב עבש אוהשכ
 ןיחבנ אל יהובלכ Ó, תותסכו םיר כ y תררגנ
 2125. ךרעב ונשריפ 32. QE בוס תש
 ב"מד ג'פ ז"ע 'שוריבו :ג"ס ןירדהנפבו ה"יחא]*

TYראובמ  [nass] am2»א"ל ^ ב"מ לש  vy 
 ש"מו .ק"דרו םיכלמל י"שריפ ןייע (אבלכ) בלכ
 אל ןינש בש mno אלב אבלכ so ןיבוריע .םש
 SD ק"ב .'וכו ןיחבונ . . םיבלכ כ'פ ר'מש .חבנ
 פ'"ס ר"בב .םיקעוצ םיבלכ /3 תוכרב ,םיכוב םיבלכ
 רמא בר 0o ,יד mew» mw ןיקל 'ה םשיו ב'כ
 בלכ xóov "bb pp שרדש אלו ab spo בלכ
 רפמש םא יכ אבלכ 'ע ריבשמב ןייעו mp5 תעדכ
 ,ונריהזיו קוחרמ mn לכ חי ר mv רשא בלכ ול
 «i דועו — ןיקסנעלאמס פ'ר ינריעה הז לע
 :ה"כ הציב :ג'פ אמוי בלכה לע ורמאנש םירבד
 ש"ע ןירפוכ םיבלכ) .'פ :ט"ע ק"ב :א"מ תובותכ

^v Tbוירוה : ח"ק .ה"ק ןירדהנס ,א"ע מ"ב :ב"צ ' 
a^ז"עפ ר"ב ,'ח תורוכב  ppםילכ :ןואירגא  

 םיה בלכ םירבד שי .יכ'פ vonp oon בלכ ג'י ,ז"י
Goehund)ז'ע .ז "ע ל ל א ש ו הו  veוריו א"ער ' 

 ,א"מ ז"ע .בלכ 75 ךלמ ינפ ג"ע א"יד ט"פ תבש
 — .ךלמל "יא ןעיוו 'דבו י"שריפ ןייע בלכל הרטעכ
 זמר חלשב טוקלי ;יִּבְלַּכ :ט"י 'הנס .ר"צ מ"ב ץובקהו
 ונדמליה םשב ו"מש זמר היעשי po ,ןיִּבְלַּב ז"כר
 ימלשורי subs ימרא לקשמבו .םיבלככ םיחקפ

 יתבר 'פ ow ירפוכ בלכ :רפכ ךרעבו ירפכ ע"פדבו היפ םיאלכ 'פסותב ה"כו ירפוכ ש"רבו iUm דייל ,ויו vias ה"כ )!

 עיספמ ג'יונבו «i'm Y יחכב ה"כ )̂ = .בילכמ ג"יונבו יוריבו האיליסאבו ו"פדב ה"כו (3 = .בלכ vm (? .'ג טרק עיייעו

 יישרב יניש ייל ןכו "^ "53 ייא וניבר ייגכו אתבלכ יניש 'יגה םשו ק"מב לאומש רב הבר תעד וז (* .עצפמ ע"פדבו

 יפדב (% yn moi יתופסוהב שיימ ןייע בלב yen  תארוה ןינעבו ^i דצ קימ סיד לצא תומוקמ (ma ףיירבו ג"הבב

 ה ד ק נ ש ונינפל אתיא ןיטיגבו תובותכב אתיא לבא אבוהש רמאמ אתיל ןיטיגד ןויצב יכ ל"צכ (* .רפוח ד"טב ''ציניוו

 ןייעב ימנ ינה אתיא םשו ימ v33 אוה ןכו (* .םירכ ייל 333 ןיטיגב יישרב cim ןכו (* | ,יישר שריפ ןייע המח ול

 ש"ירב אסריגהו (:'ב (uvm הרעה ,בד qu ןייע ונלש אסריגו ייובדל ןייעבו ימאק ברעל ןבולכל תואבד pig ייובדל

 yy mp בד ךרעב ומכ ייובר ל"צו ס"ט אוהו (אנליוו סיישב) 'ציבב «n ייפב mm רייבו 'ב ו"ו די בתכב כ"ג אהיא

wn ^Nה"כו (' .ו"סר  yaףרגמ . 
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 לעב התוא ןיקשמו התוא C ןירערעמ התוש יניא
 תבש) שיאה אצי אל 'מגב השא המב 'פב .החרכ
 םולש [רש] 35 שוריפ .רתומ 0:355 pes 66 יס

C 5ןיאיצומו םינפבמ םירמסמ וב ץעונ ופוג 01355  
 תועבצאל תומודו דופש ינישב ןתוא םקעש ץוחל
 תויפ ןתואו לזרב ןהב ןישועש םילכ שיו תופופכ
 ,ןימוקע רוכה ןמ C אצוישכ לזרב ןהב ספות ןהלש
 וסינכמו לזרב וב זחואש לזרב לש תבצ ןה א"ו
 היארו ה"יחא]* — .(רמסמ ר"לב b" ב'א) — ,רוכל
 שוריפב DU "יאר ב"פ הטוס אתפסותמ א"י 'יפל
 תא ןיחתופ ויה לזרב לש תבצב רמוא הדוהי 'ר
 הטוס 'ופסות ןייעו .ב"נ ןירדהנסמ חכומ ןכו ,היפ
 םילכ אתפסותב ןינעה הזמו .הדוהי 'רו ה'ד :ט"י
 אוהו 'וכו ןיאפור לשו ןירפס לש הבלכ ג'פ מ'ב
 «snab פ'לב ה'כו א = 515 יברע לקשמב

mm nix "bהנס 'וריב לקשמה ' "nתבלכ .ח"כד  
 ירבד 'פ ר"להקבו םירמסמ ןובשחל הלוע הניא
 י"כבו תורמפמהמ ןינממ וניא םובלכה an" םימכח
 — [!םולובכ י"כ ף"ירבו סוכלכ ם"טב םש תבשב 'מ

 קוקח ילכ ₪06 wes be ר"עפל) םּוְּלְּ
 לנוי 'למ וא ausgehóhltes Gefüss וכותב

(Hóhlung, Wólbung 06%תוחנמה לכ 'פד 3/03  
 שרקמב היה ילכ םירמוא ה"יבו (ג'פ תוחנמ) תואב
 — י'וכו קומע סובלוכ pes המודו המש תשחרמו
 pei םילגר השלש לש ילכ י"לב סביליכ p^ ב"א)
 y" הושריפ יוועלו ל"מר ה"יחא|א ,(תבחמ

Opforschale 6405הלמה יתאצמ אלו ל"נ ןיאו  
 ן"ואולג י"שריפו סובלכ ג"ונבו .ב"ר ןויכ הילע רשא
 by ןויכו p ubw'5 תבחמ ןיעכ יושע ילכ םש
 י"כ שוריפבו הרוצה ^ םשו Pfanne, glóne צ"ל
 GYb mr אקילייננא י"כ ץבוקב) תוחנמל ה"מגר

 — CE הז ןיעכ הרוצה הבתכנ

 ןייע 'א סובלכ 'עמ ותרזגו (Kegelappen םּוּבְלְּ
 ועבצ ארמגב םיצע לזוגה קרפב (םינפב

 רמא רועכ יאמ (א'ער א'קו ביעס 'ק p'2 C רועכ

 רב (" אפפ בר רמא 6'סבלכ הובא רב הבר
 אוהו ידוד ארפכ םובלכ e^ .ידוד ארפכ לאומש
 והארמ םודא עובצ ךרד םיכרד םיכרד, ושוריפו רועכ
 ומכ sim ךכ לכ קומע וניא םודא ךרדו קומע
 ןייושע ןהש םיעבצ לש תורוי ןהב ןיחנקמש תוינלטמ
 קתענ ה"יחא]* = ."ונראבש ומכ םיכרד םיכרד ןלוכ

Di223 — בֶלּוּפ) — 355 
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 יא" תישארב םתפש םש הלכנו  Crאבא יבר רמא *(
 יטייא הריבחל דח רמא הוה הלבנ השעא םתפשמ

 הוה יפורגמ היל יטיימו לבוכ יל  mbעצפו היל
  ommoשוריפ ןכו באלוכ תבצל ןירוק יברע 'לב

mn 02 2" א'ש) ומדהק תאו 'גרת ב"א) — ,סובלוכ 
 ןייע ה"יחא|* | .(היכלוכ סרג ךורעה לעבו היבלוכ

 ת"יבב רקיעו 'ג ךלכ ךרע  merאתפסות ןינעה
ben ןיאפור, ben nep לש הבלכ Yes מ"ב םילכ 

 היבלוכ 'טישפב ה"כו ,'וכו ןיחפנ לשו .  תיכוכז השוע
 היבולכ 'גרתה יסופדבו תבצו םודרק ס"לב ושוריפו

 .« oןוכנ הז  smץובקב לקשמה הזו ,יברע לקשמב
 לזרב לש ןיבולכ ולטנ :ב"כ דצ כ"רד 'תקיספב

 אָיַּבְלּכ ימרא לקשמב לבא ,'וכו  ^wא"ש 'גרתב
 ^ 3םילהתל ;ח"מ ,'ט םיטפושל ; א'כ  ay'ח --

 'וריב לבא  vpל"צו אבלוכב ס"טב :א"גד א"פ
 יל יתייא : םש ר'בב ג"ונבו 'ג ךלכ ע"יע אכלוכ
 ומכ בלוכ ל"צו ,יפורגמ היל ביהי הוה אוהו בלוק
 ךרעב כ'ג 'יא *טייא .םוקמב יתייא ^3 ףרגמ 'עב

 חוש תונב « Cn'p 27'ג הרעה « quעבש תרב
 ( neר'להקב םג לבא רקיע יל הארנו 6ב הרעה ריר

 השועה ןורתי המ 'פ  ^sיטיי שניאו שניא לכ
 'וכו יתייאד תיא עבריד המ היל  ^pומכ יטיי כ"מ

 ^ [nב

 hündiseh) ראותה אוהו 255 'עמ) יִאְּבְלַּּכ נג
 היתלוק איער יאבלוכ אנייז היל אלת

 סרג ךורעה .לעב Ores wpn aum :ד"פ (osa אלת

C wy יאבלוק 

T j"» (Getreideschoppen) '255 A252 * 

 — .,'ב 355 qun ז"ע ,א'ח יאבלכא
 ע"ייע) עובש אבלכ nm ןיקסנעלאמס פ"ר תעדל

 .עיבשמ רצוא b^ (בלכ

 yp Ty כ'ד ג"פ ןיבוריע v c'e^ אְדְוּבְלַּכ *
 .תיבלכ yn ריכלב

 .ש"מו תיכלב yy תיִּבְלַּכ +

  D205ר"למ .וא)  clavus'צמא י"ל ונממו 008%
 ע"למ וא Nagel, Pflock; רמסממ 6%

Aלזרבו תבצ ל"נה ע'למ 3533 ומכ וא ;רמסמ  
 תא לטונ היה 'פד ג"רב ange, Haken) ףופכ
 לש pi355 ןימכ רמוא הדוהי s Cen הטוס התחנמ
 רמאו הליגמה הקחמנ םאש היפ ךותל ןיליטמ לזרב

aoa (0ןידדמ הטוס אתפסות טרופריא 7 בתכבו ןישדעמ ס"טב ו"ו י"כב )? .ךיראא םשו )? .אנהכ רב :דוע . (fג''ונב  

 איליסאב mb ריפרב היכ (5 .םנלש רש בר שוריפ ל"צ םולש בר ייפ םוקמב קר aun XVI א"חל אובמ ןייע (5 .ואשע

Daoאבוישכ וייפדבו . *) nnה"כו ('% .ךורעב ךומסב היכו סובלכ גייננב )9 .הנח רב רב גייונב )8 .שייע רואב יעב אייסכ  

 .הבר ג"ונבו גישר 'בושת םשב קיבל מיטשב
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 jn :ו'נק תבשב י"שר בתכ וניבר 'יפכו .האלהו
 ךורעה םשב ט'עק D" ד"ויב י"בבו :א"כ תומביב
 אל המל ע"צ תצקו — .ךיראה יכ ע"בשפה ןייעו
 יאדלכ היל ירמאד הבישי שאר תויהל ףסוי בר לבק
 ps mm א"ער TD תוכרב pow ןיתרת תכלמ
 אתיל 3^ תוירוהב תמאב לבא םיידלכל ןילאוש
 םירוכב ע"מ ןייעו .ז"פק דצ תוכרבל ס"ד ןייע דועו
 s'y mx ןירדהנפ ,146 move הנש רעללעקל
 — [הל תלכי אנדריאה nom יא יאדלכ היל ירמא

(Schmutz, Schaum y 0006, ov (י"לב nrbs 2 

^vג'פ) ןירבוע ולאו 'פ םיחספד  
 שוריפ ןודילכ ריבע איה חרידקב ןתונו Ov טיכד
 ןוכנהו ןידליכ ג"ונב [nons ,אמהוז י"לב

 = ובר שימב

 0 הלילק ןושלבו 86 י"למ) 1753

(Schmuck, Hals - Arm - Fussbandארבב ' 

 ,א'מ תישארב) רענ ) b") פייס) ץקמ יהיו שירב 'בר

O^בתכומ היה ךכש דבע אנוש ירבע ,הטוש  
 ישבול אלו ךלומ רבע ןיאש הערפ לש C ןידירקסב
 ולגר תאו ודי תא שיא םירי אל 05 ןירדילכ
 jo 'עבו 09 פיס ר"ב) םירדילכ Cb ,א"מ תישארב)

^bןירנילכו ארנוז  C!טישכת ןימ ר"לב'יפ ב"א) —  
 ר"בב היחא|* ,(םידי ילכ בותכ תואחסונבו
 שוריפ :דוע םינפל ןוילגמ אבו םידילכ w^ ט'פפ
 אתיא 'צ 'פבו nw 'קליב ב"נכו mv ילכ הדעצא
 שוריפבו םילגר ילכ ולגר תאו םידי ילכ ודי תא
 םירדילכ :םילגר ילכ םוקמב סרג י"שרל סחוימה

iyץובקה אוהו .םש כ"מב  "bbאנשילב 'מושרה  
 הדעצא םינקז 'ע וקיתעה ןכו הדעצא 'יפ הלילקד
 869%(" ג myg» mx ,('ג ואיל רבדמב)

vumקויד אלב ופילחה  nyרשא ןירגילכ  "p 
 פ"לל הלמה הקתעוה ל'נה י"למו vr .'עב התרזג

^n 235-3226 הדעצא  .Halsband pyםכחהו  
 אוה יכ רעש 64 םישובלמה לע ורמאמב ללירב
 ב'ה י"כב יכ ער לבא — ל"ג ןיאו אוגטוג4 שובלמ
 יייפב ןכו ןידלכ  ,ט"כד b" 'דהנס 'ורי jua סרג
 ליעמ b" 609% י"למ ותרזג כ'א אדנילכ ר'ב

239 | 175» — Dino» בלר 

"bbמ"טשב אבוהש ח'ר  p'3bב'ה י"כבו .םש  
 שוריפ ילוד ארפכ ונואבש ומכ ל"הזב םוייסה
 כ"ע ןיעובצה [תורויה ל"צ] (םידיה) םהב ןיחנקמש

nםדוק מ"טשב  ^b5 ח"ר nימולכ ידוד ארפכ  
 תלטמ ןיעכ השענש דע mv יוישב ועבצש
 ל'ז ה"מרה .םיעבצ לש תורויה תא הב ןיחנקמש
 אבוהש ע"למ קתעומ ג"שר תובשתבו ,כ"ע ויטירפב
 b by" ידוד ארפכ שוריפב ךיראה םש מ"טשב
 המכ וב ויקי ןווג אוהו ,'וכו "וכו תורויה חוניק
 םתצק היהו םידומע תרוצכ תורהב תורהב תורוברבח
 'וכו סובלכ תארקנה ת ב צ ל ומדיו םתצק לע רבוע

wmלזרבה ינמוא וב ןיספותו ןיחקולש ילכה  
 vns םירמסמב םירגסנו םיחתפנ םהש תשוחנהו
 עריאש יפל סובלכ pw תוארהב bmw לע ןהב

 — 5v] הז עדו ,סובלכה תומדכ ןהב

 .'א סנלכ ע"ייע סונלכ bn p'o סובלכ *

 Becher, Keleh) 212 ,עיבג אָדּולּכ ס"לב) דיִָּכ ₪
oanדימ תישארב  יעיבג תאו . C2תאו  

 ןייע'גרתב הברה דועו ה"יחא]* — .ידילכ תו יעיבג
 'גרת י"כמ נ"שו יוועל לצאו ןמגרותמב תואמגורה

^nדילכה לטנ :דחא םיכ קוספל ילשמ 'רדמ .אדילק  
 --[ע יי ב ג יא (נ'קר ץקמ יקלי) ב"צפ ר"בבו וב שקמ היהו

Chaldüer, Sterndeuter «355 (ירוס 'למ 'w105 

 ץובקהו  os355(םיבכוכב יזוחל ראות אוהו
 תנש) Dv^ 'רד תורמימ ףוסב שדקה יבתכ לכ 'פב

opךיסכנ והלוכ יארלכ (' היל רמא  Cףסוי  C 
 אבוהו (5p תבשד ג'סבו anb bs יבש ריקומ
 לארשיל לזמ ןיא ימנ ע"רדמ (ת"מקתת ומר ילשמ יקליב
 יאדלכ C היל רמא התרב היל הוה אביקע (' יברח
 ym . תוממ ליצת הקדצו דע 'מו
 יוחמתה ןמ [וליפאו [x^ (וליאו) הכלה ףוסב םיחספ
 C ןיאדלכל ןילאוש ןיאש ןיינמ Gro anp םיחספ)
 ,ךיהלא 'ה םע man םימת ^O^ n םירבד) יאנש

^bורו י"לב ב"א) — .םיבכוכב םיזוח ' ^bםידשכ  
 ויה םה יכ so) לאיגד) םידשכה ורבדיו םעט הזו
 ולעה ןכו ה"יחא|* | .(םיבכוכה תמכחב םיאיקב
 397 ז"כחו 494 bn" ג'מד ע"מ ןייע ונינמז ירקוח

ne» (iר"פדב  "bי"כבו ג"ונבו ,ישמאו איליסאב  quyוינש זמר היעשי 'קליבו וייופרב היכו היל ורמא . ?) יקליב היכו 

 ,יבר עיפדשבו ,ר"פדב ןוכנל הייכ )! .יסוי ע"פדב לבא סיישבו י"כ 553 הייכ )3 .יסכונ 3752( תבשב b/w י"כבו nt היעשי

 ח"ר B3" )7 .ייא ךורע י"כבו ו"ופרמ ץוח ע'פדב ייל (5 .היל ורמא וי'ופדו quy ילכב לבא יליסאב יזיפ ריפדב הייכ (*

 צייפ ליצו ע"פ ר"בו יב .,'א 0 י"כב 'יא ןיררקס sym (5 .ט"יקתת זמר םיטפוש טוקליב היכו םיירלכב aci םירלכל ייגה

 ןידרקס יעב ןידרקסב היכו (* .ב"ע יפ תועטב ע"פדבו 326 —307 רצ יי הנש רחשהב ש"מ ןויע וניבר לצֶא תוישרפה תקולח יפל

 הארנו יפומינב ביה יכבו אוה ס"טו ןוקירקסיאב יתכונה 'עב 'א ויו י"כבו Geheimsehriften, secreta ר'' לב אוהו

 ןהיסומינב ייפ [ןידרקיפב] (ןיררקיסב) ה"מק זמר ץקמ יקליב i ןכו ש"ע םש רייבל iu לעב ינפל ךורעב התיה oam וזש
muףסומב וכרע :ןייעו גייגו 'א ויו י"כב היכ ('% .ןירילכ ץקמ טוקליבו ,םידילכ גיונב (" .ןידררקס ךרעב בינש קייהעב  

 .ןירזנ ילכו םיטב ישמא יפדמ pun ר'יפדבו .ןירונלכו םוקמב דיל «w33 bw רגז ךרעב תמאב «mo ךורעה
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 ןטב ןוי 'שלב אילכ, b^ .הפשה ןמ העברא ןהש
 םדא לש ונטבכ אציו טלובש רונתה תיעצמא אוהו
 אבוה ח'ר 'יפמ קתעוה ה"יחא]* ."עבששכ
 בייבל סירב אבוה) י"שר י"כב ה"כו ,םש ב"ב 'פסותב
 לאננח ייבר ייפ ןכו ןטב ןוי ןושל איליכ bn (םש
 י'כב .ןוכנל "יא .איליכה 'יגו כ'ע ןוי ןושל אוהש
 ^52 ה"כו םינשיה יפדב י"שרבו גרובמהו ץנעראלפ
 חפמ 'ג .ל"הזב שרופמ x" םשו ב"בל י"כ ה"מגר
 שרחמ רונתה ןישועשכש אייליכ והזיא איליכה ןמ
 ילד ןיעכ ןייושעו won לש ויה ןהירונת לכש
 רונתה ביבס ןניקבדמו שולק שרחהו הלעמלמ חותפ
 ינפמ רונתה קזחל ידכ ביבס חפט יבועב טיטה ןמ
 ורק pou IHR אלש שוח לש אוהש
 אכוהש שגימ ן' י"רה ךלה הטשה וזבו .ל"כע אייליכ
 bs" הילכ רזגנ הז ייפ coo ד'עפלו םש מ"טשב

xovíaחיטה  Tüncheתופלחתמ ן'ונו "לו  -- mu» 
 "סופדה ^35 חפט רונתד אי ל יכ ב'ער 'כ ב"בב
 ה"כו :ג"יד ב'פר ב"ב va" איליכה ה'כו םינשיה
 םשו טרופריא י"כ "יג יפל א"פ ב"ב 'תפסותב
 ...jp היילכה ג'ונבו הפשה ןמ "יג םג ןוכנל
 רחא ךועה הז רדסנ םינשיה 'יסופדבו — הפכה

vwוירחאו מ"אפד רדסכ ןוכנהו 'ב לילכ  ps 
 --| [םיררפנ

mno» *ד לכ ע"ייע הְלְּב לעפמ) ' rey 

mos +מ'למ) עאָיְלּוּכ  m5»ילבו אָתיִלּוּכ ס'לבו  
 תֶויִלָּכ ץובקה קר מ'לב QXieren 15 .יברע

 N'D פ"ר ר'ב ,'א לסכ ע"ייע .א'עס ND תוכרב
 ר"אלבו :א"יק ?mmn .םא CO 'פ א'פ ט"ושב
 : ח'ד ב'פר מ"ב 'ורי ,'וכו הבלחב אילוכ .ז'צ ןילוח
 n'» wp"bis :b^p תבש ץובקהו mns הילוכ
 תואמגודה ןייע ןיילַּכ ןָיְלּוּכ לקשמ לצא םימוגרתב
 םדא תציבל לאשוהו -- ,I 365 יוועלל ר"תמעב
 רסחד 32 ,ב"כ ;'כ ,א'כ ארקיו 'ב י"רת המחבו

Ae) 

 ,ליִלּב UA b'yen ונממו 555 ירבע לעפמ) ליִלָּ
 bp" ו ע'לבו ס"לבה"כו אלילכ ,ליִלָּ

Kranz, Krone moyומלשש סמל לאשוהו ;  

 aurum coronarium ארקנו םיימור יכלמל םידוהיה

(Krongelderתבש השא המב קרפד 'מגב  C5 

 )* אכסנ 'עב 'יפ ירש לאומשו רסא בר אלילכ
 אלילכ ימד אוהה .Cn 272 ןיפוכ 'מגב ןיפתושה 'פב
 ךלמה רמא ךלמה רזנ בנגנ B^ ,אירבטא ודשד
 ימד ומלשי ריעה תרימשב םידוהיה ועשפו ליאוה
 ירמאד אכיא 6ז'ט (DD ןיפתושה 'פד ג"סב ,רזנה

 גלר ליִלָּב - רֶריִלְּ

 ןמ .הלילק meb som wollenes Oberkleid רטצ
yxלש רדלכ ןכו  qu»יחכונה  cwןושל  

 — [םשה ותואמ הלילק

 ע"ייע ב"עס א"יד ח"פ תבש 'ורי wb") טולכ *
 Qs בי טולב

 וחיי ,אימ בויא ןובקר ץעל 'גרת co אתיטלוכ 1
 רנכ ה"יחא]* = ,אתיטלוכ אסיקל

 ת"יבב "גה רקע יכ 0" 270 אתיטלב 'עב יתכראה
 — [ש"ע ב"רל mem תעטומ 'יג יכו

 Uy 'שורי (רוציקה ןמיס C2 :ז'ע םש )8 ) יִלּגּכ *
 אוה ילואו ילוכד אמלצ ב'עס ג"מד ג"פס

 ךרעב vm ןייע ₪220.6 םילוקומ לילאל ראות
 ס"טב רימאטיז 'פדבו ,6ר'י m« סילוק תיב ינבא
 ל"צו פ"ט ילוכ ,ט"לד א"פ אמו 'וריבו -- 'לובד

y"y woלב  vm s»6ביצ  — umoאוה  
 by ס"שמ רמאמ הזיא ןויצ ןימילשמ vn אלש

"UM = ^n ןיבתוכ ומילשי אלש pub 

 sich schaaren yàp) שוריפ 22« («y'5 אזוליכ *

 vy א"י רכ 'עב וגיבר "יג יפל ,'ח ב"ב
 qui לש א'פ יפל

yy (Untergang) »5*3 *ד לכ '. 

 ,xoy Mas "נוי wb שבתשנ ד"עפל) יליכ 76
Schnecke mit gewundener xoyJóc 

  1םודס לע ריטמה פ'רב ר'ב (לולבש שוריפ
^p אצמיל יליס יליכ ןירהכ. 02 b) הרמע לעו 
'y3 *[יתכראה 335 ה"יחא qw ןימ os 

 א"ח) תשא  Cotלולבש לש תומש השלש שוריפב
bi xoy ac, ofotXoc, Aeiy.at, למ םתרזגו הלא" 

 לולבש ומכ מ"ל ר"בב ראבתנ ל"נה תומש 'ג ידי
 םילהה) 'וגו  06 inniי"כבו אצמיל ייליס ייליכ ג"ונבו

'D'ND mano ל'נו יילכ יאל יסיאכ אתיא זיראפ 
 [יאליפאס] (יאל  simל"נה י"ל שממ 66006

  ^oלולבש  oyתורלותב ןהאזיוועל 'הו ל"מרו קתרנה
Schildkróte y£uc י"למ אוהש רעיש )233( תויחה 

 ר"ל אוה ותעד יפל ייליסו .( 90118 Gquillןטרס
  Krebsםילקש 'וריב ה"נכו -- יוועל 'ה תעד ןכו

  vbםש ןהאזיוועל  ןייעו ייליכו יליס ינרקכ .נ"ד
maרו  

aba ע' ons וכרע ןייע s * 

Bauch ןטב xoO(a "bp אָיִליִּכ ,אָליִּכ — NIS 
 רופחי אל קרפב (רונתה תטילבל לאשוהו

 ףד אימ ביפ ביב) ^ rאילכה ןמ השלש רונתבו (א'עס

 .'א ךסנ ךרעב ('

90 



 234 | ןויל ַּכ - ליִלָּ ךרר

 ךשמב לבא munus voluntatis תארקנ וז הנתמו
 םדוק ונתנש המ סמ תרותב תתל וצלאנ םיתעה
 דועו (האלהו 260 ץנוצ ע"מ ןייע) הנתמ תרותב
 וארקנ הז סמ לש יאבגו — ,'ז ,ז"כח רעבורגו שרע
 היב העבשו םירשעב 6'3 תינעת תליגמ יִאְליִלְּ

ong»םילשורימו הדוהימ יאלילכ וליטנתיא  
 דרו לש תוומע םיאיבמ ויה ןוי תוכלמ ימיבש
 תורטע say יאלילכ יכ בשח רדסמה לעב הגה ,'וכו
 יאלילכ יכ ןוכנה לבא ,'וכו ימיבש םעמ ןתנ ןכל

onונינעו ל"נה סמ יסכומ  w5תינעת תליגמב  
 ע"ייע םלשורימו הדוהימ יאנסמיד וליטנתיא ג"פ

 — [ש"מו ןסמד

 JJ \ עילב ,אכלמ אלילכ סילב) [sors] ליל
iv ןושלב yn ם"לב AX 

  (Meliloten, Stein- Honigklee U.£AQ. cocג"סב

 לילכו (*הפשאד אדריג 61'ע תובותכ) רידמה 'פד
 .אכלמ  voi C erm "b'ח יפבו (' וקליפב םירמוא

 (*ה אור בוב א 'מ ג ב םיצרש ( meיתיל 6ט'ק
 לאעמשי 'לב בשע ןימ םש ב"א) -- .ילילכ השמח

 םילע השלש ולש ףנע לכבו  mm wemומכ
 תולוגס ול שיו תורטע םישוע בשעה ןמו םוכרכ
 איהו תמאל ןויכ ב"ר .הייחא]* .(האופרב
 סואינילפ ירבד הלאו ,ךרעה תלחתב ונמשרש הלמה

Meliloton, quod sertulam Campanum : ם"כ ,א"כ 

vocamus . . . Coronas ex ea antiquitus facti- 

tatas, indicio est nomen sertulae, quod occupavit 

 ותעד ףוסל דרי אל יוועל לבא ב'ר ןויכ הז לעו
 וניבר םגו ,יאשח 'עב ושוריפב העט ל"מרו ב'ר לש

basilieo חמצ יכ הלמה תארוה רוריבב עדי אל 
  mb wsדרוו :וניבר ומכ 'יפ תכשב י"שרו ,ןימה
 — [תלצבח :'יפ תובותכב לבא

ny» qi55טוהל א י"למ ב'ר  onsלנשמה  
(engst, geiler Menschיפ הכיא תלינמב  

 ןינויליכה ולא ('ד ,'א 0280 תוגונ היתולותב (ןויצ יכרד
 B^ ב"א) — .תוגונ ושענו תולותבכ C sj ויהש
 תואחפונב לבא לגשמה רחא םיטוהל םירוחב י"לב

 C (ןיטוולוב בותכ ונלש

 והל הוה אלילכ גייונבו ןיעוטנ ויה now 'ג איי . .

 b^ ,והל wi ילילכ ירמאד אכיאו והל ווה ינליא
 והיינמ דח לכו סדרפב דח לכל ווה תונליא ''ג,
 ןיעדוי ויה ןהמ דחא שביתמ היהשכו דח םושל עוטנ
 דחו דח לכל ירמאד אכיא ,הבוטב יורש וניאש

pmoןיקוקחו רתכ הוה  vbyג לש ןיפוצרפ 'ג ' 
 וניאש ןיעדוי ויה הרוצה הנתשמש ןיאורשכו ןיריבח
 יקזחי .יקליב אבוה .י) ןיטיגד ג"רב .(' "הבוטב יורש
 ןנתד C ל"א רוסאד ךל si אלילכ Geom זמר
 אדסח בר .םינתח תורטע לע "wn Ce הטוס)
 תפנצמה רסה (א"ל ,א'כ לאקזחי) ביתכ ארק רמא רמא
 .'וכו הרטע לצא תפנצמ ןינע המ יכו 6' הרטעה םרהו
 6* אילילכ ומוגרת ('כ י'ג היעש) תודעצהו םיראפה
 )5 3^ ב"ש םכלמ תרטע 'גרת ב"א) — ,ירישו
 המל יתערי אל הייחא]* .(ןוהיכלמ אלילב
 תוכלמ רתכ לכו רזנ יכ ותיאר קחרממ ב'ר איבה
 דועו ןמגרותמב תואמנוד ןייע הככ םגרותמ רתסאד

busג ףלח ע"ייע .ב"נק תבש ל"זרדב ןכו יוועל '. 
 ימלשורי :ה"נד ד"פס ש"מ יורי ,ח"צ פ"ס b" ר"ב
 לבא .א'מ ry יִליִלְּכ ץובקהו .ט"סד ר'פ תינעת
 ל"צו p'b אוה אילילכ ד'ע א'"פד ב"פ ק"מ 'וריב
 ליִלָּכ לעפה ונממו .רימאטיז 'פדב «nU אילילב
 GN 'ג ש"השל ;'ו ,'ה ;ג"י sn םילהתל 'גרת
 ,ותוא םיללכמו הרטע םישועו b^ האר 'מוחנת
 ןכו " ap  ;ב"י ,ה"ס םילהתל ליִלְבִַא לעפאב
 פ"ר ר"ב :לעפתאב .'ו לכ ע"ייע tsp מ"ב ל"זרדב
 ,בימק 'םילהת) וריתכי menn זמר םילהת «p ,ד"ל

Cnתטמשהבו ,איקידצ יב ןוללכתי  Y^nnילינמב  
 לעפאב ת'האבו ,'וכו הירב הבר ללכיא יכ :ז"כ
 ןישוריק — yy ללכש : לעפש ןינבבו .ללכא יב
 לכ ךרע ןייע והל ילכמ ל"צו ס"ט היללכמ :א"פ
 יתעד ps אלילכ ימד ,'ח ב"בד qvx ןינעבו -- 'ב

wu ^bB mmיכ הרטע ונינע ןיא יכ  DNסמ  
 ייפ תצקו ךרעה תלחתב רומאכ ר"לב ןכ ארקנש
 אלילכ ימד אוההד bm ב"בל די בתכב ה"מגר ןכ
 ונקיש ידכ אירבט יבשוי לע ס מ ךלמה ךילשהש

 ימד ה"מגר b^ א"עס ג'מק 2/201 כ"ע 'וכו רתכ ול
 ןוכנהו תוכלמ רתכ :ם"בשרב ןכו .רתכ :אלילכ
 pipa הזיא ישנא ונתנש הנתמ התיה nonna יכ
 חצנמה web בהז ותכ וא רזנ תיישעל המ ךס

pnym )%ייפמ  v3 measוהל הוה לילכ רדסה םש קר ביבל  
 ^p ןייע םייונשה רתיו יישרבו י"עבְו וילש ןילבול ידב ה'כו והל ווה ינליא והל ווה ילילכ be ייכבו והל הוה ינליא
 ןייע (5 .אלילכ קודקד אלב ו"ופדב (+ .םירה . . ריפה ביתכ ארקבו יטיגב ה"כו (* .ןנברדמ my ג"וגב (? : טל דצ בייבל

 ריב דייל יב ,'א Y י"כב תמאב ה"כו אדרוו ל"צו אדרוי ע"פרשבו ויופדב («px ה"כ )5  .םייונשה (yt יא דרג ךרע
v5 אוהו  ןוקיליסב ע"פדבו יקליסכ ,וקליסכ םוקמב יבו יא ו"ו via ל"צכו ריבו ביה יייכב m) (^ anm? ביה vis 
DU תועטב "ו יפדב (? Ur 0» vas m (? .Basilienkraut, Hirnkraut, 24811100 ט"יאלבו basilicum 

 םג אבוה .(םש רייכיא) ןיטילוב ילבמ שרדה שירו ,ןינוילב תועטב כ"מבו ןינויליכ וניבר תסריגכ ליצו ןיטוילוב גונב )10

 .ז"צ gym ,יטוילב יע ךורעב
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vy? sm5 רמצה ומכ 'pאוה ךלכ ד'עפל כ"או  
 bw וא ךרה suy ריעש לש רמצ OUS פ'למ

penפו יברע ' cOרמולכ ץפונמ רמצ  "wb 
novרטצל  peusךלכ 'וריב ראובמ בטיה ןכלו  

 ע"ייע ןירסיק לש ןפג רמצ b^ יירסיק ןיטנא י"ע
 ירמצ D)  ט'פר תבש 'תפסות — ,ש'מו ןיבנא
 ב'ב םילכ 'פסותבו .םילמג sex ךלכ sex ןפג
 והניתלאש ש"א םש תבשב !«n — ךלוכ ה"פס
 gon av הימש אכלוכ יל ירמאו אמי omm לכל
 םייונשב ^3( ys 7 ב"פר תבש 'וריבו ךכלוכ
 ב"לד ט"פר םיאלכ om ww" אכלוכ כ'נ םשו
 'וחנמבו .אכלכ :םש 'יאלכ 'לה ז"ואבו הכלכ א'ער

woדחיב ךלכה םע םיזע לש הצונ הרכזוה ב"עס  
 פ'למ הלמה תרזגל ןושארה ישוריפל היאר הזמו
 םיאלכ 'וכלהב ם"במרה ש"מב ןייעל שיו -- ל"נה
 :לע לדגש רמצ ומכ םיח יכרכב wn ל'זו י"פר

 — [ומש ךלכו . . חלמה םיבש םינבאה

 ןטק תיב E c פ"למ ילוא 8355 — 353
 -Geháuse, Schop ןיטח טרפב רבד וב רומשל
(penןיטיע ןיקזינה קרפד הדגהב  CY»בר רמא  

 .יביצ יבלכ ןיתיש איעב יטיחד אכלכ C ארםח
poemטיב 6 חק ל דציכ 'מגב ךשנ והזיא  
Comפב ,יכלכאב (%יח דק ד יטח יל רמאד ' 

 n 6היב ןכז לזא C Cvo תינעת ןידיסח
 — :םיטיח לש www ^p .אכלכב היידש קיסאו
 ep אבלכא pi והלוכב ןדיד תואחסונב ב"א)
 אבוהו תומוקמה לכ iwi ז'ע א"חב ע"ייע .היחא]*
 ש'ע תיבב סרג םשו ^ ברא ךרעמ וניבר 'יג דוע

aemי"כ וסרג יחכונה 'עב םגְו (ז'סר  Y^אבלכ ד"לו , 
 לע יכ אוה ס"ט ס'לב ןאכב לבא ,אבלכא ,יבלב
 ךלכ ה"דב ךרעה תלחתב ה"כו ב"אה רדס הרומ ףכ
 ,ש"ע יאבלכא 'עב יתכראה הלמה mma ןינעבו
 י"כב לבא ,רקיעה הזו ת"יבב אתיא ס"ש י"כב םגו
 :'יפו אכלב וניבר 'יגכ "יא תינעתל 'יפב ה"מגר

qaמ'בב י"שרו  bwתינעתבו :ב'ע ףדבו  "p 
, ovo bxw qus 

 ן'ונ mm Oki פילמ ד'עפל sibus כ 372
 np" (Axt,Hacke םודרק פ"לב b^ תעלבומ |

 תי 'גרת (ח"מ ,'ט םיטפוש תומודרקה תא ךלמיבא
 — 0 יג" א'ש ומודרק תאו ותא תא ןכו איכלוכ
 .(בלכ ךרע ןייע היבלוכ m בותכ 'חסונב ב'א)

P3y79לב -—  

MACRO AINWETSPTT TOI 
. |" LM 

v. 
VAN 

 הלר

p2vos "eniירוס 'לב ונממו ל י"לב)  

 Befehlshaber םיפלא ירש 2755

(über tausend Mannבושיו אקספ תלהק שרדמב  
 b^ .ןיכריליכ 02 «a0 לאקזחי) םירכ םושל ,רפעה
 ןיכרולכ 153 .ה"יחא]* .םיפלא ירש י"לב

5nןכו ב"ר לש ןוקתכ  ^pק"דרו םינוטלש י"שר  
 םישנכ p^ ויבא םשבו תולייח ירש םידיגנ 'קזחיב
 םע דחא ןינע ןושארה םירכ ןכלו לזרב יליא םהו
 םש vy'bnp ראב ןכו קוספה ותואב ינשה םירכ
 ע"ייע (QPalisade) ןימוקרכ :ידי לע ינשה םירכ
 םירכ ראובמ א"סש זמר 'קזחי 'קליבו ,'א םוקרכ
 y" ינשהו (noMépagyo) סוכרמילפ י"ע ןושארה
 ז"יש Cb וניזאה ירפסבו .אוה קויד ילבו םינוריט
 םהלש םיקירסילכ "y o" ,ביל «ons םירכ ראובמ
 ג"ונבו ד'מקתת זמר טוקליב 'יאדכ ןיקוילכ ל'צו
 — [ןיקירסילכ ע"ייעו ןיקרי לכ תובית יתשב תועטב

^b) 353וא ע"למ עורג ישמ ןימ  "bobהמושרח  
 -eine Art grober Seide, Seiden ש"ע םינפב

wolleט'פ םיאלכד ןורחא 'פב  GU»ןיארישה  C 
 ןיקילדמ המב 'פב .םיאלכ םושמ םהב pu ךלכהו
 ךלכ שוריפ ,ךלכב אלו ןסוחב אל onn ב"פ תבש)
 pes ןלוכ ןוקיריסהו ןיארישה אסכטמ ארקשונ
 jn שי ןתגיראב ןינושמ אלא ןה אדנרפ אריש
 "jb w דחא רינב ןהמ שי ןיבע qme שיו םיקד
 ןנירמאדכ הרוצ ןהב שיש שי snm ןירינ 'בב
 npn ךלכ םישרפמ שיו .בשוחו םקורב Cary ימוי)
 ןיאיצומש ישמה ןמ וראשנש תופילק ןתוא ישמ לש
 יפל ה"יחא|* — .תווטל ןיחונ ןיאו ןיעלותה
 איה (ow ארקשנ יכ CXBU ,ביח רקשנ ךרעב ש"מ
 שוריפ (רקשג ע"ייע ו"יוב אלו תבשב in^ רקיע
 קולח ps הרואכל ישמ לש תלוספ יעורג ישמ
 קודקדה הז ילבו .ןושאר b^ ןיבו םישרפמ שי ןיב
 ,בטיה ש"עו תבש 'סמב Toy דומל לעב ןכ השקה
 ןיגהל םש ךיראא 'ה רש quos וניבר e^ ןינעבו
 p^ ןיאריש לעו ינוניב ןימ ךלכ 'יפש וניבר דעב
 ןתשפ אוהש בט ששל המוד ותנוכו בט שש
 ןיבגא qul ש"מ ןייע םיאלכל ם"מברה תטשכו

mא'כ ) pxןהמ שי יחכונה 'עב וניבר ש"מב  
 תומש הלא לכ יכ ותנוכ 'וכו ןיבע ןהמ שיו םיקד
 בתכש ומכ םתגיראב םה םיקולח קר םה ישמה
 תושכי וב שי cwm ^b ךלכה לעו םש ם"במרה

sys mu» )1ייפב יה רש  vyםיארישה אתיא :'כ תבשבו :ט"ל תוחנמבו די'צר ייס םיאלכ יכלה ז"ואב היכו ייכ 'יג  
 sym בייהו "a (v י"כב היכ )3 .בר רמא ע"פדבו דייל yn יייכב ןוכנל nes (? .םירישה :v3 םיירישה םיאלכב ג"ונבו
 ליצ םשו t" יג הרעה ויצק א"ח) 'א אלטוקסא ע"ייע ןידיסה יפ תינעתד גיפ הנכמ וניבר )9 ,ייל ירפו ימא יפדב (+

 .היל ןיבז גיונבו :א'ע דצ תינעת DU jy םיש יב ייכבו י"עבו mai opos היכו (5 .'ג 'D v םוקמב 'ב סג
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 הלמה רואיבב י"שר ןויכ bon םינויצה ינשבו 5
 יעב ונשריפ ןכו אלכו vnb 'יפש x55 שרוש לע
 ילכ לש הבכרה אוה ע"פל ךלכ לבא .ש"ע 'ב לכ

semףוגה יונכ ןמו חרב 'יפו ןדילכ פ'ל ןמ יווצ  
"mךשפנ לע טלמה ,ךל חרב 35 35  "e!ךלכ  

 GvY רצ «mo b") pb" י"כ ייגכ ךלו ךיתורבדמ

 לדחו sup רמולכ mni ךשפנ לע טלמה
 ךיתורבדמל 455 Gv) פיר) תהא 'יגכ 5^ וא ךירבד
 םינינעל ךל mer ךל חרב תולהאו םיעגנ לצא
 ,ג"ל םירברו יִתְורְבִּדִמ מ'למ גיהנמ התא םהב רשא
 רבד ל"זרדב ןכו Führung, Leitung ותקתעהו €?

m שוריפ 

 הב ןיאשונש הטמ po» p'be ר'עפל) הָּכְלַּב
 ק'מ ןיחלגמ ולאו 'פד ג"סב Gahre) תמה

 ,הכילכב םיינעו שגרדב םירישע (בזערו ביעס ז"ב
 נשוב יפ 'ט "5 ר"ביאר יתחיתפ) הכיא תלינמ שירב

 jy ה"יחא]* = .הכילכב םונתנו םיבורכה ולטנ
 pw ^w התרזגו הבילכ ת'יבב נ'שו 'ב .בלכ ךרע
 ןרק 'עב ה'כו הכילכ ף'כב ק"מב ג"ונב םג לבא
 ג'הר b3^ ה"כו םינושארה םיסופד ^3 יפל 'א
 אוה הז הכילכ 'יפ שרופמ םשו G1) ט"דסב) הרפל

[Bahre o9 y'53] wyתמה וב ןיאשונש הטמה  
 'תכסמד הפיסבו Gt ק'מ) 'יחלגמ ולאב 'יסרגדכ ,'וכו
 ג"ונב לבא .'וכו הכילכב םיינעו )5 'פסותד הדנד
 ס"ש י"כב ק"מב ה"כו הבילכ םש הדנ 'תפסותב
 ק"מל ס"ר bus תומוקמה רתיבו ף"ירבו תותליאשבו

x35 וחיכוה ק"מ 'ופסותה לבא .ט"מ ^ quum 
 ף'כה וא ס"לב ומכ הסלכ 'יגה רקיע ר"עפלו ף"כב
 דומע ףוס לבא 'לה תאיג ץ"ירבו ,ךמסב ףלחתנ

rvף'זרהמ ע"מב סעלרעפו — הפילכ סרג  "m 
 ר'ל y" .ושוריפו הכולכ ךורעה ירבדב היגה 0

carrucaהזו הלגע שוריפ  pmבתכנ הלמה וז יכ  
 = [ןיכרק ע"ייע ןיכורק

yy 1553 *ב תיכלכ '. 

 תיבלכ = 60%, oxi, "os ד"עפל) תיבלכ

(cannieula ר"לב Hundshai, Seehund 

 ןיי איצומה 'פד ג'רב « Cry nלע תיכלכ תמיא
 גד שוריפ. .ןתיול  jpסנכנ אמט  ves.ןתיול לש

 ןאקיאזארעיה) טראכאב ירצונה םכחה ה"יחא|*
Ichneumon י"ע הלמה ראבל bey (0172, 773 vn 

 ןתיולה לע ותמיא יכ םינומדקה ורפיס ונממ רשא
 ארקנה  Krokodilןהאזיוועל 'חה לבא ל"מר תעד ןכו

 אגרנ אדש )75 איגאלאאז)  miהלעהו רואיבה
 אוה ןתיול יכ  pinארקנה  Wallfüsehאוה תיכלכו

  Siachelfisehתיבלכ 'יגה רקיע ילוא יכ דוע רעישו
 ד"עפל לבא mb היאר איבה אלו Hundshai אוהו

 תיכלב - ְּךְלְּ ולר

 ת"יבב 'ינל היאר יתאנה .'ג בלכ ךרעב ה'יחא|*
 וניבר 'יג םייקל שי יכ תעדל יתיארה התע לבא
 ל"זו ובתכב םש NU ק"דרה םג זחא הב רשא
 אצמנ ןכו . , ףיכב יכלוכ 'גרתה םיארוקש שיו
 'מושרה פ"למ ותרזג ז"פלו כ'ע תואחסונה תצקמב
 וליצאהל שי וא .ן'ונה םולשתל שגרב ינשה ף'כו
 הז bbw ,ןיכסה דודח 'יפו ךלוכ = OUS  םילמ
 א"רטלוק y" ןוכנל י"שר b ns^ תארוהל ןכתי

culterםירדנ 'ורימ וניבר ^35 היאר יתאצמ דועו  
 הכלוכר התגק רמימ אשנ רבד היחרוא ד"ע ו"לד א"פר
 תיב רמול םדא ינב ךרד 'יפ התנקד אכלוכ אמליד
 אבלוכ סרג y/npx ,די תיבד םודרק אלו םודרקה די
 ף'כב ןוכנ רתויה לבא :א"נד א"פ ריזנ 'וריב ה'כו
 תמאבו קרי ןימ הכלוכ e pw^ םירדנל השמ ינפו

^e 5קרי פ"לב  Porulkלבא  psונינע  
 םינשיה םיסופדב רדסנ 'עה הז יכ עדו -- ןאכל
 רמגש ירחא יכ ד"עפל םעטהו םלכ 'ע םדוק י'כבו
 םילשהו mr noo אצמ לכלכ ,ךלכ קרפ יכרע וניבר
 תומגודו םלכ 'ע םדוק ונייהו אבה קרפ םדוק התוא
 רדסנ 'שמא 'פדבו ,ךורעב ןפואה הזב ?pou תובר

 -- [ןגוהכ

qos *יונכ םע חרב 035 פ'למ ר'עפלו  qun 
 enteile, 35 my2 "b q5 *55 ןמ רצקתנו

(füchte diehילצא ךלכ :א"כ ק"מ , mb»ד"מ  
s»ךלכ  busךתומכש , sןיבוריע 3  

 לצא ךלכ א"פו 'מוות 'פסותב אוה ןכו .א'ע
 הזה ערה ןושלמ ךלכ ב'עס דיסק ב'ב ,תופי
 ול היה אל רמולכ :םש ב'בל י"כ ה'מגר שריפו
 ויתבתכ אל ינא רמול ול היה אלא ובתכ ימ רמול
 יפל אלו ןינעה יפל הזו ם'בשריפ הז י"פעו כ'ע
 שריפ רזע רבדמל ךלכ :ה"מק תבש :הלמה תרזג

iuaןושל וציקש אלא ךל הכל ךלכ  
 ז"י קרפ רומא כ"'ותמ ושוריפל ms יתאצמו ,כ'ע

 nnm וז ךרדל הכל . . הז ךרדל הכל w^ םשו |
 וזה ךרדל ךלכ 1" קרפ ארקיו 'פב םש אתיא הז
 ימויב ה'כו וז ךרדל ךלכ ז"יר 'פ אצת יכ ירפסבו
 (C '3 קרפ םיחספ אתפסותבו .א"נ 'וחנמבו 13
 ימלשוריב שרופמ sn ןכו ךל הכל ומכ ךלכ ירה
 ךודל ךל הכל 'ג דומע ב'מ ףד 'ה poe אמוי

amומצע י"שר לבא י"שריפכ הזו  "bהנסב א"עב ' 
 תולהאו םיעגנ לצא ךלו ךיתורבדמ הלכ ב"עס ז"ס
 םיעגנ תוכלהל me ךירבדמ ענמ י"שר שויפו
 הגיגחבו ..ךירבדמ לדח 'יפ ,ד"י הגיגחבו תולהאו

^s ovתולהאו םיעגנ לצא ךיתורבדמ ךלכ  pw 
 ,לצא ךל ךלו ךיתורבדמ הלכ "יא יכנימב 'ב 7/53
 דצ הגיגח ס'ד ןייע (תחא (Dye 5 :'קליבו י"ֶעַבו

mLוו 2 ו 2  
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 רועישב ונינע רדס מ"למ העודי התארוה) 5353
 לש רעש רדפל לאשוה ל"זר לצאו יוארה

 das Haar des Nasirüers pflegen; לסלס ומכ ריזנ

der Haarwuehs, die Haarpflege 53555דועו  b^» 

 («nu לוכלכ דוס ל ידכ (םינפב המושרה פ"למ
 D^ אב 'פב הדנ 'סמב ,יפידנא 'עב p^ 325 (' 6ח'ע
 . .לכלכתש דע רמוא pov ןב 6202 תקונית 'מגב
 C yov יניא m לוכלכ יל רמא ע"ר bus יתאבשכ
 איבתש דע תנאממ תבה יתמ רע C תיקלש ןב

 'רמג ,לכלכמ ינירה )3 ריזנ שירב ,תורעש יתש
 pn sm ארעש לוכלכ ןידהד יאממ 620 םש)
 .לוכלכ (*דוסל ידכ דיס רמוא הדוהי 8 (םש תבש)
 : 'פ תבש ןייעו אעדצ תב OU רמא ברו ה"יחא]*

somשרופמ םשו ,אעדצ תב ךרעב שרופמו . 
 (לוכליכ Dm) קרפ pb תבש אתפסותבו) לוכלכ -

iyיחכונה 'עב ק"העב ה"כו ש"ע א"לפמיט ז"עלה  
 תירוס ןושלב אתלוככ ןינע 121 96186 הקר "פו

memiתורעשו רוקדק 2 5.25 5 פ"למ  
 קיתעהל שי הככ כ'או Scheitelhaare וב תויולתה
 die Haare 5355 לעפה ונממו ,בר תעד י"פע

scheitelnה"נכו — 86 ןעללעצסימ סעלרעפ ןייע  
 ןילפלסמה jo ינירה ב'ער א'נד א'פ ריזנ 'ורי לעפה
 — wy 'וכו לכלכמו לסלסמ יגירה ןילכלכמה ןמ
 לכלכתנ השמ ד'פ יתבר 'תקיספ לעפתנב מ"לבו

Uyלכלכתנ והילאו השא  "yימלשורי .תיפרצה  
 — [ךולכל v'"y ס"מ ולכלכתנ yy ג'ד vb ק'ב

 by לכלב תוליפכב לּוּכ לעפמ nb353 — לָּבְלַּב
 ,grosses Beháliniss הברה הליכמש םש

(Korbתולכלכ יתש וינפל ויה 0 יז"פ יאמד ףוסב  
 ש"יב תבש תלכלכ «C תוידעב 'ד 'פבו .לבט לש
 ד"פב הנשמה וז דועו  .ןיבייחמ  ה"יבו ןירטופ
 6: אינד דיפ ישעמ יורי) [ימלשוריב] 'מגב תורשעמב

nenןימכ שוריפ 'וכו תבשל תדחוימה הנאתב  
 6 nx ה לי כמ ש הפוקכ איהש C אתילטרק
 וניבר ןויכ 'וריה הז ןויצב 'וכו תלמב ה"יחא]*
 .הלכלכ םימעפ הברה s" 'וריב םש יכ ךשמה לע

musז"יפס תבש 'ורי :א'מק ףד 'א ,א"כפ תבשב  
 המורת 'ורי .ג"ע א"כד א"פר יאמד 'ורי ,ד"ע ז"טד
 ז"פ ר"קיו y ב"נד ב'פר 'כוס 'ורי ,ד"ע א"מד .ב"פס
 ץובקהו ה"פר'ירדנ 'פסותו ב"פר 'מורת 'פסות ג"ל 'פו
 — smt] ח"פס v5 ^v" ,ל"גה יאמר תולָּבַלָּ

 ע"פדב היכו תושעל ג"ונבו יפידנא יעבו

 5253 — תיכלכ

 .תלמל אטבמב בורק הזו 4

 זלר

 תיכליכ ,תיכלכ סורגנש ןיב יכ רקיעה אוה ןורחא הז |
 'מושרה י"למ אוה ןושארה יכ חככ ונינע תיבלכ ןיב

memע"לב םגו הלילק ןושלב בלכ 'למ הרזגנ  
 ןימ ארקנ ל"נה ר"לב ןכו דחא גד ןימ אוה

 תודודח םיינש גדה ^m שיו .הככ Haifiseh יניממ
 םיתש דע קר לדגו תויפיפ ילעב הנה ןהו דואמ דע
 הדלוחכ םיוובונח ול שיו תועיספ שלש וא

by? CWieseDהדלוחל המוד ץןט6ס08% :ארקנ ןכ  
 ע"לב ארקנ הרלוחו
 פ"או 'מ י"כב לבא תיבליכ תבשב ג"ונבו ,תיכלכ
 וניבר ^35 NIPN (UB רצ םש (^D ש"פד י"שרבו
 תיבליכ שריפ י"שרו .ף"כ ת"יבב תיכלכ ,תיכלוכ

 — rms] אבה 'עמ ושריפ כ"או jp ץוש

vss +י"למ) אְדיְּבְלַּב ,דיִּבְלַּב  a00/6 —  
CHáringsart 66 :ז"צ ןילוח , 

 ,םינטק םיגד ץקש wo" שריפו ספליאב תיכליכ
 ןילוחל 5 mea שוריפבו (םדוקה y ףוס ץייע)

ympmתיכלוכ רג (.ד'מש ףד אקילייגנא י"כ  
 גדהש רעיש ןהאזיוועל 'חהו ,אמט גד שוריפו
 -Stich ונייה םדוקה Tw לש גד Dy אוה דחא הזה
 רוט שיגנרה) גנירעה לש גד ןימ אוה ד"עפלו וש
 הממ גדה הז ןיממ sums היארהו .(ג"פ D^ ד'וי
 alec, halec קליחה םע :ה"לד ז"עד הנשמב רכזוהש
 הגר הב ןיאש ריצו הנשמה ל'זו 'ד קלח ע"יע
 'מגבו וכו קליחחו וב תטטוש [תיכלכ] (תיבלכו

nvמו ב'עס ט"ל ' s'y?וזיאו :הנשמה ןמ ןויצב  
 [תיכליכש] (תיבליכש) לכ הנד הב שיש ריצ
 תיכלמש 'יגה iub ףדב ס"ש די בתכבו 'וכו וב

mamלעב  bףרב "55 .ה'כו תיכליכבש ל"צש  
 י"ב ץבוקב) ז'על י"ב ח'ר שוריפב ה'כו ן"רבו 'מ
 תיכלמ 'םוקמב ל"צש ip (:ה"כ ףד אקילייגנא
 אוה ןכו oan ה"מגר שוריפב י'כ 735  תיכלוכ
 תיכליכש טרופריא י"כב C0 ד"פ ry 'תפסותב
 'שוריבו וכותב תוטטושמ תויכלוכ יתש וא תחא
 ישוריבו דיכלכ s^ ד"ערו ג"עס ₪"לד ו"פר םירדנ
 האיפ 'שוריו אדובלכ ס"טב ד"ע כ'ד ג'פר ןיבוריע
 6! אריקלס :פ"ארו) .אריקלכ ם"טב א'ער א"כד ח'פ
 י"כבו תויבלכ . . תבלכ ג"ונב ל"נה ז'ע 'פסותבו
 אדיכלכ ל"צ םלוכבו תלכלכ שבושמ רתוי ו"ו
 ןהאזיוועל ןייע  ,י"לב תיכלכ ןמ  תוכימס אוהש

 | 872 םש

m (!י"כב  Y?ב"הו יב  m»5 ייכב Dייזנבו  s3שייארבו ילופאנ תוינשמב  
 תוקלש ןב am^ לצא טרופריא י"כב ה"כו (5 .עדוי יניא 553 ve הדנ 'פסותב לבא והמ גיונב )? .ךוסל 'א ויו יזכבו

 יפסותבו גיונבו 1 הרעה ליעל ןייע סיש ייכו ךורע יייכב ה"כ (+ mea ונינפל ה'כו .עיפדב n^»3 תושעל טיפס תבש
 .עייפרשב ייאדכ הברה תלכמש ל"צ התלכמש ר"פדבו בינש ק"העב ןוכנל ה"כ (5 .לטרק ע"ויע )5



 ע'לב אָתְמְלַכ nb» jb ץובקה som יִמְלַּב "6
(Insekt, Ungeziefer 122 

 6 א'נ  תוכרכ mp3 ולכאש השלש 'פ תוכרב 'סמ
 םירזחמהמ י"שר ^5 ימלכ יטוטרמסמו ילמ ירודהממ
 ימלכו םינכה םיאולב םידגבמו םירבדה וברי תוריעב
 תצק י"שר ירבד ה"יחא]* ,םוגרתב ימלק ומכ
 הזו ימלק 'ג vm 'עב וניבר "גו .ש"ע רחא ןונגסב
 אתיא ף'וקבו ימלכ ע"בשפה ןייע ב"ירגהמ םלענ
 'ע ע"ומב ע"ייע 'גרת 'לב n'y ןעכנימ י"כבו נ"בב
 םוגרת י'כב bbw 'ב קרס 'עב ימלק ה"'כו ןימלק
 שוריפ אמלק דועו אמלכ 553 ןכו ף"כב םג "א
 n53 לעפה uem ל"נה ע"למ הרזגנ ד"עפלו םינכ

cchübig werdenאל 'ד ,ט"כ םירבדל 'א י"רת  
 ומכ םלכ ןיקסנעלאמס פ'ר תעדלו ,ןוכתוסכ ומלכ

 — [ומ'לב ץובקה תארוהב) םנכ

(Stufe xXipat, (י"למ ב"ר תעדל )?( 153 ^e: 

 תומש = ר"ש ל"צ] (ר"ב) שרדמ
[n2ךמילכו שמשה האר 0729 םכל הזה שדוחה 'פ  

 אלו תיתימא אחסונ וזו שמשה תולעמ י'לב 'יפ
 לש ןוקת יכ רמוא ינאו הייחא]* ,ךמהה לכ
 ךשמהה ןיאש דבלמ יכ תמאהמ דואמ pm כ"ר
 תוכלוהו maso שמשה האר תולמ יכ ולבוס
 ל"נה «mu הלמל ןיא םג הטמלא אלו הלעמלא
 רמול ךמיה לכו 5m םש רבודמה ןינע יפכ רחש
 דוד דמע הנבלה תא השע תודעומה ולא ליבשבש
 ,'וכו €^ דיק םילהת םידעומל me השע שריפו
 ד"עפלו m^ ךנימכ לכ יכו ךמיה לכו כ"מב ^8

qn c» "an py7 ע'למ  qmeתושעלמ  
 תנאמ םאו רמולכ sich abhalten, weigern המ רבד
 תא השע תודעומה ולא לינשבש רמול שוחתו
 יכו 5^  דוע ,'וכו שרפל דוד אב הז לע הנבלה
 «GR" 3m vy ןיִמיַה ןמ ךנימיהל ומכ .ךמיה

DN! ^bר'פ ר"דמב ותמגודו רמול ךשפנ תא שי  
 ךרוצה ps «*& .םיעלס 'ה ןתיל רמול ךמיה אל
 .ריבשמה לעב היגהשכ "ומול דומללו, היגהל
 י"ע ךמילכ קיתעה ןכל ב'ר ירבד שרפל העט ל"מרו

— [!Klima 

 ונממו Joc chlamys '1! י"למ) סּומְלכ

p'53אָריִמְלַכ ,סיִמְלַב  Kriegsman- 

(el, Oberkleidםיוג ינש 'פ ונדמליב : wyשבולמ  
 ןושלב שוריפ O) mu שבולמ בקעיו םומלכ
 ךורע שרפל דחוימ שובל gs com ינוי
 שבולמ "b ד"עפל ה"יחא]* .המחלמל
 'ע ףוסב ש"מ ןייעו.אלככ 'עב ןוכנל ה"כו תי לט
 הזו ד"ויב םימלכ אסריג ב"ר איבה םשו ,ל"נה

 — [ירופה לקשמ יפכ

 םּומְלְכ m — ןיִסָּכְלּוּכ * חלר

Pos» *י"למ)  xoloxxcix,- wy5 ע"לב  

 יאמד ^? dügyp Bohne ירצמה לופ = =
 ף"וקב אצמנ בורלו ןיסכלוכהו םושהו ג'ע ב"כד ב"פ

 .'א סקרק 'עו סקלק ע"ייע
 ,ש"מו ןיספולכ ע"ייע ןיסבולב *

 א'לב ןכו השובו יוזב ונינע ארקמ 'שלמ) םֶלָּכ *
Geschümen 053היה .'ד תוכרב ליעפהב  

 nnob»n יונכב א"עס א"ל ןישודיק המילכה ,םילכמ
 ומלכמד א'עס ו"פ ק"ב לעפתאו לעפאב ,(םש)
 המלכמ איה T'y ב'יד ב"יפ o» ^v^ ,םלכימו היל

35vא'של : לעפא 'גרתב ה"כו .ךלע המלכמ אוהו .  
 םיִלָּכְתֶא : לעפתאב ;'ו ,'א א"מל ;ד'ל 'כ iim ,'א
 'גרת ,ד"י ,ב"י רבדמבל ;ה"כ ,'ב תישארבל 'לקנוא
 הַמיִלָּכ םשהו ,ותלוז Tw n^ i ימריל ;'ה ,'י ב"של

 p^ םיחבז .ה"ע ב"ב
 calmus, calma 'צמא ר"למ ד'עפל יִמְלִּכ =) םלכ

 לכ 'פד ג"רב Dorngehege) םיצוק לש גייס
 רקיע לכ .אתלימר אללכ Guo ג'ק מ'ב) לבקמה
 ,תוצרפה םותסל גייס שוריפ .תיבה לעבר ימלכ
 מ"טשבו .הרימש י"שריפו אמלב ג'ונב ה"יחא]*
 ש"מ ןייעו .הריגס ןושל ד"בארה "פו ימולב סרג
 : םלב p^ ע"לב יכ עדו OY m םלב 'עב ליעל
 ש"מ הזו הארוהה וז לע כ'ג וניבר ןויכ ילואו םתס
 לכא אצמ תעטומ i^ זאו ,'וכו םו תס ל גייס ייפ
 ף'כב םלכ יכ b'i mw גייס לע ותנוכ רקיע םא

 — [ךרעה תלחתב המושרה הארוהבו רקיעה

mb53 7הַמּואָמ לָּכ ןמ רצקתנ)  irgend etwas 
 םנוק 'פ םירדנד תנשמ (םינפב ןייע

 ינפמ אלא תרמא םולכ ג'ס ףד זימ ח'יפ םירדנ) ןיי

 355 ה"יחא]* — .ארקמ 'לב המואמ לכ p^ ירובכ
 ןמ בכרוה המואמ יכ מ"צואב טשריפ ורובד ביחרה

mp sw nbר"לב ןכו  quidquid7 ס"לב ןכו B 
N2TDאָמד ןָמ = , irgend etwas ND7 NDבורלו  

 אהימת וא הלילש ןינעל mó65 תלמב ןישמתשמ
 :ה"מ pow ,איה םולכ ואלו is^ sor ןייע מ'ד
 אהימת ןינעבו mios רמא אל .'ט םירדנ ,םולכ אלו
 ,ב"ער n^p םיחספ .נ'נק .ט"פ תבש ,^ תוכרב ןייע
 Ib ב'ב ,א"ער YD ןירדהנס ,א"עס YD  ןיכרע

avs pb»ב'ב ,'וכו שי םולכ .'ב ז"ע ,ק"תת זמר  
 םולכ pw תבש ,'וכו והל ןנינעט םולכ א"עס ב"נ
 :םש ,'וכו ךלמ ןידימעמ םולכ .א"ל םשו 'וכו רסח
 ב'עס ג'ל ןישוריק ,'וכו תויהל cs יואר םולכ

mosהידמול ינפמ תדמוע הרות .. yםולכ /3  
me»אנקתמ םולכ .ה'נ םש ,'וכו תיגינכ רה ונילע  

 'תפסותב הלאשו הלילש ילב םג לכא 'וכו אלא
 — [םולכמ הרוהט . , םולכמ רוהט בפס ב'ב םילכ
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 € סונילכ םוקמה ול ןתנ nous o3) םעלב
 עשילא 'פב ןתנ יברד תובאב C בוש C15 'מאו
 דמלו םיבוט םישעמ וב שיש םדא OD) היובא ןב
 ןיאשו סנילכ ול שיש סופל המוד אוה המל הרות
 ןויכ סנילכ ול ןיאש פוסל המוד םיבוט םישעמ וב
 B^ ב'א) — .( שאר תבב Cpu וילע בכורש
 סופה ידע םימלוב וב רשא ןסרה pon "ינוי 'שלב
 וקיתעה םינקז 'עה םגו ה"יחא]* ,(דרפהו
 ^b ב"'מ) נתמ )^ ,5 בויא ; בי" א"ל םילהת) ןסר

 סליקע קיתעה i 6 «/« (ט"כ ,ז"ל היעשי ;ח"כ

 ןכ קיתעה סורותו (ע'ייע ,יא n/ ביש 3nb םוקמ םש
mmnא'כ ,ימ 2010 ) prn? mmסיל , spunהביתכה  

 ןושאר ןויצב ךורע יסופד תצקבו "53 'יארכ 01755
vemסנילכ ,סנולכ [סונילכ ל"] סונולכ אתיא  

 ג"ונבו ן"רדבאמ ןויצב ו"ופדב םג w^ ןורחאה הזו
owא"נבו) םיאנ םילכ תועטב הנושאר םעפב  

 .םולבל ןסר : ירבע 'לב קתענ תינש םעפבו (סנולכ
qo pos pomךאלמ 'טוחנת םשב ה'פשת זמר  

 ומלוב ללקל הצר וחינמ ךרבל הצר ונורגב ול בשי
 לזוב לש רטפמ רמא ןנחיי 'ר . . וחינמ ןיאו
 ג"ונבו m^ ומלוב ללקל הצר 'וכו ונורגב ןתנ
 םדאכ ומקפו ויפ תא םקעש 3" ייסר קלב 'וחנתב
 רבד םשיו ^i 'יפר םשו 'וכו חולב רמסמ עבוקש
 ןכיהל המקופו חמהב יפב p וב ל כ ןתנש םדאכ ויפב
 ול רמאש ןויכ ויפ תא םקופ ה"בקה ךכ הצריש
 pi355 ה"בקה pni ,'וכו רמא םכרבו קלב לא בוש

vesסובלכ םוקמבו כ'ע רברת הכו קלב לא בוש  
ouר'דמבו ש"ע םקפ ךרעב ה"כו סונילכ  'bיכ  

 'הו יתבר 'תקיספב ה'כו ,סונילכ ל'צו סונילב "יא
 קוניתו סוסה לע בוכר mme דחאל ד"מ 'פ דקפ
 (סונילבה) שיאה ותוא שפת 'וכו וינפל ךלשומ
 ' ינא ילוליא ^« סופה ול ey [פונילכה ל"צ]
 היה [סונילכה ל "צ] סונילבה (סוסה) תא יתספתש

mותקתעהב אתיא כ'פר ר"משבו : bbwינא  
 אבוהו ב'נפ ר"בבו ,ויפ לש ןפר ב ויתכשמהש
 ךשמו ב"נ ל"צו ב"יפ v םשו 'צ זמר אריו 'קליב
 וברעתנש םש יתבר 'תקיספב N^ וז 'חסונכו םופה
 םיאלכ 'לשורי .םש ןיע ריאמ ןייע תואחסונ יתש
 םילכ 'תפסות .סנילכ אלד noe ג"ע א"לד ח'פ
 (582 לדנאמרעקוצ תאצוהב 'ופריא י"כב) ד"פ מ"ב

byo» - אתמלוכ * טלר 

 ע"יע .אתינלוכ תחת ןעכנימ "5 'יג אתמלוב *
 .אתינלכ

 mantelar- jai "למ ב"ר תעדל) ןלב

(tiges Oberkleid |רעש תרדאכ ['ב] י"רת  

 שובל ןימ י"לב p^ רעשר ןלכב (ה"כ 5 תישארב)
 ה"כו ה"יחא]* = mpi רטממ הסכמל תרדא ומכ בע

 אטטענאיבאס 'פדבו .ןמגרותמב ןייע םש 'לקנואב

 — ['גרותמבו ש"ע אלככ תארוהמ אוה ילואו 1525

 ד'עפל וא (Spitzkopt, cilo v'be ןּוליִּכ שמ
 -gross לודג ושארש ימ 23% פ"למ

 ולא םימומ 'פ תורוכב תנשמב הנשמב 8
ae voףד  Cxשוריפ ןתפלהו ןוליכה  v53שיא  

 וחצמש דע וידיצ ינשמ רצו ךווא שאר ול רשא
 Cg סרוג ךורעה לעבו ץוחל טלוב

 sehün, lóblieh) .בוטו הפי כו be" ןֶלַּב +
 רותסמ ןולכ אל ד"עס כ"ד ח"פ האיפ 'ורי

 DN יכ חבושמו בוט וניא הריתסה b^ ינבמ אלא
 ,תוישוק תוליבח תושעל 45 המל רמולכ ןינבה
 אוהו הצע [סטג4 י"למ ןלב man צ"האב ף'זרהמו

pm 

gyros >תארוה יכ ןוליכ 'עב המושרה פ"למ 55(  
hervor- ץוחל טלובש המ כ'ג s 

  TW?" ragendטישכת 'יפ  (Zierrathהכיא .טוקלי
 טישכת שוריפ אקנפשונד אנייליכ ב'מרתת זמר
 המושרה ןיטיגבו הב תטלובש הרוצה איהו תעבטה
 ש"מו ש"ע ת"יבב "יגה קנפשג ךרעבו 'ד ןלב 'עב

 ר'שהשב לבא  "eםהירחא םיזרוח ויהש ךראוצ
 לש םיינילכ 6*םש 'קליבו תוילגרמ לש אינולב

"by איה תישומש 'כ וא 'ב תואה תוילגרמ 
 ג =  lineaל"צש ל"י וא .1ם16 הרוש שוריפ

 םיינילככ  qvem 852אנייליכ ןמ ץובקה אוהו
 הרושב םיבוחת םינינפ יזורח 25 פ"לב ותארוהו

Perlen == 06 קנעל 

 ע"ייע ,Oberkleid) ?( סוס י"למ) ןידיניִלְּ *

 53 ןירגילכ

Zaum, ןסר 96 "נוי 'למ pwybs — pyos 
  (Zügel, Gebissםשיו ונדמליב  3231 nיפב

 אינולב ךרעב דיטב ייאדכ תל ה ק טוקליב אלו )* .תפל עייייע דועו ביי ,איח םש אלבא Gn ט'צ ,ביח ןלב עיייע (1
si )+ sp ovnסונלכ ימא ידבו סונלוכ ליסאבו יזיפ יפדבו ביגנש קייהעו ,איציניוו ריפדו ב"ה יבו 'א ו"ו די בתכב ןוכנל . 

 Du בוט רתוי וא ר"פד לש ול רמא ומכ שוריפ ל'ז ונימכה ילב אוהו ול םנו בייה יב ,'א ויו v3 ,ר"פדב ןוכנל ה"כ (+
cowפרבו ,ול ם ג ו ד"ל י"כבו ,ול ' Oneבוש רמאיו םש קוספה לע ותנוכ (5 ,ומלכו ק"העו ימאו ליסאב יפרבו ומלבו  

 ימוחנתה תעצהמ חכומ ןכו איה me ימאו ליסאב איציניוו יסופדב אתיאדכ בוש תלמ ם דו ק הדוקנה ןכל ,קלב לא
 ,ורקוז האלהו mb יפרמ לבא ר"פדבו n/£ יב ,יא ויו ייכב ןוכנל ה"כ (* .םינפב ךומסב ןויע כיפ (vam גיי ייפ קלב

 .תחא תבב וקרוז ן"רדבאב )7
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 ג'ס הרפ 'פסותבו .תואסנולכ ישאר (טרופריא
 תורוק ס'ק 'פ יעסמ ירפס .זרא לש  תואסנולכו
 — [ןֶסנולכ '5 ,ה"ל 'דמבל 'א י"רתבו תוסנולכ

 ^ (gallsüchtig, yoXuxóc vbt) סוקילוב

 א'פ ומורתי אל השמח 'פ 'ומורתד
 לעב b3 "e" ,סוקילוכ ותוסכ תא ערקמה 6 מ'ד
 תוטש ידיל האיבמ המודא הרמ וילע תרבוגו המח
 םדא ינב רחא  ףדורו וידגב םדאה ערקמש דע
 'ינויה הלמהו ה"יחא|* .םגרהלו םתוכהל
 םינקז 'ע וקיתעה הדי לעו (6%% םשהמ ראות ל"נה
 (mom המח סליקע קיתעה ןכו b") י'ה תלהק) ףצק

Uoהרבע ןכ קיתעה םוכמוסו דיי  BDו יז ), 
 ry םילהתל סוכמוס 9609: רבעתה לעפהו

 — w5] ,ח'פ ;א"כ

 ₪396 י"למ רגז 'עב וניבר תעדל) ןירנילכ ₪
 «^j ןוכנהו ןסר (טט\אשקוסצ ונממו

 ןידה ?em ייפ קלח קרפ 'דהנסד ^" ('תופסוהב
 p^ םש יכ ("אראנז ע"ייע !poros pom C אראנוז
 ליעל ה"יחא]*  .ןפרו סנלכ ןושלמ ךורעה לעב
 רקיע תמאבו .ןידינילכ ךרעב םוקמ ול יתדחי רבכ

anלש ליעמ ותארוהו ת"לדב  sexימלשוריבו  
Yaאיידינלב )6^ ,יג היעשי) תולערה 'יפ ב"עס ח'ד  

 "ny ןכו 690% שוריפ איידינילכ ל"צש ל"נו
 — 885 ל"תמעב יוועל

 ארקנש רמצ אתינולכ פ"למ לינ) אָתיִנְלַּכ ₪
 00606098 anemone "מורו י"לב

CWindrüschenא'עס היל העש לכ 'פ םיחספ ) jy 
 b^ תינצש ךרעבו ה"יחא|* max ךרע
 ומ כ לוגע אוה בשע ורבאפפ ) אתיינלוכ וניבר
 יכ עדו ,("ילוקימ anas א"פ .("רוהכ
 Mohn, papaver, papaveri 'טיאו ר"ל אוה ו"רבאפפ

 ינו ילכ אשי, עאשיוסש י"לב ילוקימ ןינע ןכו
 anemone חמוצ יכ ובשח םינומדקהו (תופלחתמ

«m -אָתיִנְלַּב   pyos מר 

 םשו .סנילככ 'אוהש ינפמ האמט ,'וכו תלשלש
 סונילכה ל"צ «a סוס לש סינולכה ,סינולוכה
 .סונילכ .ל"צו סנולכ ב"יפ מ"ב םילכ אתפסותבו
 am "א"ב א"שיביג, שוריפ סנלכ 'ע ב"נש ק"העבו
 ימלשוריב וניבר סרג רנז 'עבו -- Gebiss ש"אלב
 !b" ((63וא6קו0ש ?) ןירנילכ ,ט"כד b" ןירדהנס

 — [סופה ןסר

D303ל"ג סנּולְּב =)  "bpדב 6 06  
 לודג ללכ קרפד ג'סב Ast, Zweig) ףנעו

 בייח תבשב תוסנולכ ישאר (' דרגמה 6ה'ע תבש)
 ןיאיבמ G'yo ביכ ב"פב הנשה שארב .ךתחמ םושמ

 לע (א'מ) ןיבזד ישילש 'פב .זרא לש C תוסנולכ
 'פב (*םירכהב C. סנולכה לעו הטמ לש שישנה

e)[יכ ל"צ]  Cסנולכב ועבקש אסכ "מ םילכב ') 
 ןכ ומכו) חמור לש הנק ןימכ ךורא yv, ^b .אמט
 השלש םיפקשו םוגְרת ךכו C ass לש תוסנולכ
 moo .(* "ןירדיפ תלת אסנולכו (ח ,'ז א'מ) םירוט
 ןגתד Go * p^m הנשה דיג 'פד אמק הכלה
 וחתפ לע תדמוע nmn בהז לש ןפנ (ח"מ ג'פ תודמ)
 תוסנולכ ןכ ומכו] .תוסנולכ ג"ע הלדומו לכיה לש
 לממה תא תיבה תא רכזמה 'פבו .(' mw] לש
 'ר רמא תולותב (Gt 'רמג cro 32. תולותבה תאו

pnלש תוסנולכ  rsהרוקח תא ןהבןידימעמש  CS 
 יכ ל"נו ה"יחא]* ,(רטחו לקמ י"לב p^ ב"א)
 ידב וקיתעה םינקזה 'עו 'מושרה י"לל כ'ג ןויכ 3^

G^ n^ smי"קטריפ : וזעול ה"רב י"שרו 66  
mmר"ל  Stange, pertieaןייע ךורא ץע אוהו  

 י"שריפ ןייע סנ אוהו .אלת ^n .א"כ תינעתב י"שר
 wx» oun םשו 'ז ,ז"כ לאקזחילו ^ yp .היעשיל
 ם"במרהל מ"יפב ןכו perche צ"לב אוהו אקרופ י"ע
 ב"נש ק"העבו .לודג סנ אוה סנולכ ג"מ כ"פ 0555.
 יסרפ 'למ ילוא הז יפלו Stangen = א'ב ן"גנאטש

2eטומ  Stangeד"פס תבש 'ורי ץובקהו  J^ 
 י"ב יפל) ב'פר ב"ב םילכ אתפסותבו תויסנולכ

 שימ ןייעו ררגמה יחכונה ךרעב ע"פרבו .זיה תבש יהמ אייפ מ"הה ןייעו יא דרג 'עב ה'יכו ב"ה י"כב ןוכנל הייכ (1
 ג"ונבו סנולכ לעו ט"ל רצ ט"דסל vmm שוריפב ה"כו (5 .תואסנולכ גייונבו יישרב אוה ןכו (? יז הרעה mom ,ביחב
 ינש :"פב 'כ תחת 'ב שבושמ N^ ו"ופדבו (5 .םידכהב ע"פרשב לבא ר"פדב ןוכנל אוה ןכ (+ .סנולכא לעו
 :ה"כ רצ םש ס"ד לעבמ םלענו ,תוסנולק ה"רל ס"ש יב די בתכב ףיוקב אוה ןכו סנולקב am nv ש"רב אוה ןכ )5

 המ ייל םשו לינה ג"הר שוריפמ קתעוה | Sy )9 .האבה הרעהב ןייע o) .ף"כב אתיא הנשמ התואב םש םילכב לבא
 תנוכו .ומוקמ ןאכ יתרגפש המש ליינ (5  .זיחא הרעה ןייעו pons ןויצ רחא ךיישש 53 אוה רתוימ תמאבו יתרגסש

asmחסונה ינפמ ואיבהו יוכו ןיעובק ויה זר א לש תוסנולכו םש תודמ לע  TNשיימיפבו תוינשמב 373 אתיאדכ  

 הלדומו wm םשו 'א ויו ייכמ ינוקתל היארהו ן ב א לש pn nbn יפכ תודמב acsi לבא םש םילכל  ם"במרהל
vyתוסנולכ דע תוסנולכ ןמ טמשנו "זרא לש תוסנולכ ןכ ומכו תוסנולכ ג"ע הלדומו, ל"צו זר א ל ש תוסנולכ . 

 פי'א י"כבו אתינלק סרג 'ד םרק יע תוכזל vis םירקיעה רפסבו ('3 .רנז yy ('* .ארנוז ג"ונב )!! .הרידקה ס"טב ר"פדב ('

 ean  ןוכנל היכ )14 .אתינלכ ג'יונבו ךומסב רזנה זיואב היכו אתינלוכ והיגהל 5« !אתמלוכ ימ ייכבו אתיינלכ םיחספל
 ב"ה ייכבו | ,ילוקמ יב י"כבו | ,יא ו"ו די בתכב אוה ןכ (5 .ו"טר ייס הלח ילה זייואבו «v יירקיעה רפסבו v5 € י"כב

 .ילוקומ 45
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 T2". Mispel gt יסופ ןושלמ אוה ןינסולכ
ws voyןידרזעהו . . ןיפנאה יצקוע  i'm ^b) 

 ע"לב som רורעז b^n כ"ע yr 'יפ ןידרזועהו
 — men יניממ sm פ"לב 225 ומכ שממ נעל

onu»םירוכיב 'שוריו א"ער ב'פד ב"פ הלרע 'ורי  
 — [ןיבורחהו ןיסילכה תמורת ys ה"סר ג"פ

Dios *תבש יורי  r5י'ד  s'ypל"צ  pibis 
 TS א"חב ש"מו 'ג qs ע"ייע

 ךרע ןייע אפלוב וא אסולב תחת ס'ט אסלוכ *
 .א'קו :'ק ב'ח סלב

 רקב תפר «xcu 'ינוי ילמ) םיִסיִלָּב ,םיִסיִלְּכ *
(Viebstallי"כב ה'פס םיאלכ 'תפסות  

 ןינעבו 6יצ am ולסכא 'עביתשריפ רבכ טרופריא
 EDU NT ינרג p דוע ןייע םש רכזנש םיגרנ

 בלח py ir^? o וניזאה ירפס 69 םיקירסילכ +
 םיקירפילכ ולא 07 ,ביל םירבד) ם י ר כ

 clericus "למ sv ןיקרילכ אסריגה טוקליבו
Gerichisaetuarםוקיטיפיא 'עב אבוה .אתליכמבו  

atmא"ר  ^wיתהגהש ומכ ל"צו סוקידילק  pw 
 15 'ם 'תחיתפ ר"כיאב שרדנש (nee ,סוקירילק
 זמר א"כ 'קזחי 'קליב אבוהו ךארוב תא רוכזו ה'ד
 -moM סוכרמילפ vy Gu :אזכ יקזח) םירכ א"סש
 םג הינהל שי ילוא ןוילעה אבצ רש 6
 םירבד לש םירכ ראובמ ודי לע רשא םיקרסילכ

 .ןיקריליב yy סוכרמילפ תלמל כ'ג ל"נה

 ע"ייע סעלב ל"צ .ו'מד ח"פ המורת «à םעלכ *
 ,ד"ק רצו 'ק א'ח 'א סלב

nbi» .י"למ ד"עפל)  qMóoavoy == «Doi; 

(Grabstichel, Meisselב"ב םילכ 'תפסות  
ovenיחתפמ לש ילכ 'יפ ףלוכה ןיבו ףלוכה די  

 היארהו C ,דיע םילהת ףליכ מ"לל בורק אוהו םינבא
 לש תבקמ רי wena ^N ח'מ ,ט"כפ םילכב יכ
 319 ל"תמעב סורגל העט יוועלו ,םינבא יחתפמ
 das Gestell des Beils וקיתעהו ףוליכה ןכו

 ןיב שיש שרפהה אוה ףלוכה ןי ב 'יפ יכ ףמאהו
 Ton םש םילכל wu ןייעו ףלוכל oun די

arm 

 m5 .אוהו) כ ןמ .בכרומ יִּפַאְלּכ ןמ רוצקו "503
qvemתוכימס יִּפַאְל ןמו  jbרמולכ םִיּפַא  

 gegen, gegenüber תמועל bw ,חכונ b" וינפלכ

j^י"לב  entgegen, ge- &vctoc j^ 0096006 ov 

 ןייע qns | ןיגרפ (yb pi ome (אתינלכ)
 י"שר ny םגו האלהו 200 ףעלל ןעמאננעצנאלפפ
 אבוה ף"וקה לע wp ילבו זעלב pb אתינלכ יכ
 וקמ .ב"ער 1^ mb י"שרבו י"כ  םירקיע 3503
 ןיגרפ 'ע ךורעבו (םיואלסה תונושלב אוה ןכו)
 ז"ואבו ז'מ fe  תיעיבש ש'רב אוה ןכו םוקמ

^D DUאוהו א"ציבוקמ ךורעה םשב אבוה ו'טר  
 mák ירגנוה 'לבו macowicà, mocowice ןענכ ילב

Mohnדצ אובמ ןייעו  VIIןיגרפ 'עו ] — 

po Cha פ'למ ילוא pis םיִלּב. =( p^3 
 תוינטק  Bohne, Erbseןייעו  "Ty(םינפב

 0'מ (A"B םיצקוע שירבו OUS NOD  תומורת ףוסב
 'פד iom .ןיבורחהו C) ןיסילכה תורגורגו םינאת
 .('ןיסילכבש ןישותיה תא Gy vo pom תופרט ולא
 אוה רשא זרא Ub ןימ י'לב םוליכה שוריפ ב"א)
 ןייע ותוא לכוא םדאה םימעפל ךא םיריזח לכאמ

qrןיפלכא עבו ה"יחא]* ,(סולכא  A'm 
 ב'ר תנוכ by" יתשריפ 6ד'צ פש) ןיסכלא 'עו 0"ע
 ל'זו ןילוחב בתכש י"שריפ רחא יתכשמנ ןאכ לבא
 ש"רו .כ'ע .ז"עלב ש"ארריצ  תוינטק ןימ ןיסילכ
 penm ל"הזב סרטנוקה שוריפ איבה ןיצקועל
 אררוצ תוינטק pn אוהש סרטנוקב .b^ ןיסולכבש
 זעלה ם'רהמ םשב איבה 'צקועל em כ"ע ז"עלב
 אקילייגנא י"כ ץבוקב) ןילוח :י"כב םגו ..ש"נרוצ
 ל"מרו .תינטיק ינימ ןיסולכ nes 'יפ (ח"יש ףד
 6100908 י"ע י"שר זעלה ושריפ יוועלו ןהאזיוועל

Kichererbsenפ"ל אוה ילוא תוינטק ינימ כ"או  
 לבא ,םישדעו לופ pb שוריפ (טמשנ 'קו) קסולכ
 םוקמב) אררופ י"שר ירבדב היגהל יל רורב רתוי
 צ"לבו porrum ר"ל אוהו (ש"רה תרופמ י"פע אררוצ

^b porreauש"אלב ארקנה תוינטק  Porree, Lauch 

nw]רוזגל בוט רתוי זא תמא הז  pi»פ"למ  
^b eכ'ג  Lauchש"רו ם"במרה תעד לבא  

 ם"במרהלו) תוריפ ינימ on ןיסולכ יכ ב"ערו ורשעמל
 ^X ב"פס תורשעמ ימלשורימ mem םינאת ןימ
 םינאת po אוהש עבש תונב לצא ןיסולכ רכזוהש
 ל"צו 'וריב ס"ט אוהש ל"ג ף'כב ןיסולכ 'יג םלוא
 חוש תונב ע"ייע ךורעכו 'ציניוו 'פד 'יגכ ןיסולב
 ןיספלב ךרעבו 'צקועל ט"יות ןייע (ןיספלב ךרעו
 ,ש"ע ם"במרהו ws" תעד בשייל א"עב יתשריפ
 שוריפש 'יצקועל i'm שוריפ לע ריעא דועו
 כ"ע ירותמוק 'יפ םיסגאהו םיסנא ןימכ :ןיסילקהו
 הז יפל ילואו Bime ($49. yb אוה ןורחאה הזו

m (!ייסולכהו יצקועבו ,םיסילכה ימורתב  sb»םיפילכבש ג"ונב )? .ןיפילקהו גיהרל טיידס  mהיפ תומורת יוריב  

 .יתופסוהב ךרעה mea ינריב ןכו ךורעבכ י"שרבו בייעס ה"מד
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 יליגמ Tb" 'וכרב א'עס Tp. DU ,ץעה יפלכ הינפ
 (^D 'מ י"כו י"עה ^3 יפל ב'ער 5'3 תינעת ה"כ
 יב ,'ה רתסאל :'ט ,'ז תלהק «n Gn רצ תינעת
 יפלכ ז"נש 'קספ הכרבה תאז ירפס .אימש יפלכ

nenחיטה תואמגוד הברה דועו הלעמ יפלכ . +  
 b55' ומכ אוהו 'ב חט ע"ייע (הלעמל) הלעמ יפלכ
 ,ןלעמל יפלכ ןיללפתמ :ח'ד ד"פ תוכרב 'לשורי
 רה יפלכ . . םילשורי יפלכ 1, י"א יפלכ :םשו
 ינש םוגרתב אליעל ,םישדקה שדק יפלכ . , תיבה
 יפלכ ד"ע א"לד ב'פ תוכמ 'לשורי ז"ט 'ד רתסא
 הליגמ אתפסותו ב'פ אמוי אתפסות ,'וכו רמאנש
 'תפסות ;שדוקה יפלכ . . םעה יפלכ €« ד"פ
 ר"שהש ,םעה יפלכ . . םהיכא יפלכ ז"פ ןירדהנס
 םימשבש םהיבא יפלכ . . ןופצ יפלכ הנשושכ 'פ

weילואו .רמאנש המ תמועל ,לומ ,דגנ  
omדימתב שרדש  QDרברפ  Vm)א ' M? 

 םעטהו .ארב יפלכ םש םונרתב ןכו רב יפלכ 0^
 ושוריפש «ul = רברב פ"למ רברפ שרד יכ 55

 | — [דגנ ,לומ ,תמועל

^p) oes *00/0066 = 000066 'ורו י"לב  

colymbasןמשב םיפצו םישבכנ םיתיז  
Oliven, die im Oel sehwimmenז"לק ףעל ןייע ) 

 ןניסרגד ןיספולכ uen :וניבר םייס פפלק ךרעב
 ב"פס תומורת 'וריל. ותנוכו כ"ע אברעמ ינבד 'מגב
 ל'צו 'וכו ןימרות ןהש ןיסכולכב ןידומ לכה .א"מד

m» 102155עב תוכזל דומלתה ירקיע י"כב ' 
 אתפסות י"כו וניבר "ג דועו וניבר םשב ספלק
 םירדנב ןיספולכ 'יג לבא .ספלק 'עב ה"יא איבא

 .ש"מו ד'ק ב'חב ןיספלב ע"ייע ס"ט אוה :'נ

 'גו 'כ תפסוהב אקידגולג ומכ 'יפ) הקיִּדקְלּכ +
 ןונבלמ יתא 'פ ר"שהשב 6

 ש"מ ןייע nns הביתב ל"צו הקידכ 553 ןניעטמ
 N^ הרעה Ys ,ב"חב [אריתרוב] (אדיתרוב) ךרעב

quyםש א קידגולג  ru Guתואחסונה ייונש  
 ,הלמה תרזגו

 Yep שדוחהד יתבו אתקיפפב םיריטקלַכ 1 *
 רבכו רתסאו יכדרמ םיריטקלב ינש

 וא ל"צש Gp .ג'ח םיריטקליב ךרעב יתיארה

"b שיל פ"לבו versus, adversus ר"לבו genüber 

'853 ;wie naeh vorn יִּפַאְלְּכ כ'או לומו םינפ 
  wie den Schweif nach vorne gekehrt mosיפלו

welchem gegenüber, wohinwürts אייל 'p55 א"ס 

 ו"לב ומכ  "Xp quorsum]מ  (quoversumיפלכ

 תנש רככ איצומה הכלה ףוסב עינצמה 'פב הילא
 « coןועמש יברו ןיבייח אמיא אלא הילא יפלכ

 םיחספד אמק הכלהב ,רטופ  C'mרמא הילא יפלכ
 ןיכפוהמ םירבד 'יפ, ךופיא ייבא  jnהילאהש ומכ

 םינפל ושאר רדסכ ךלהמה יכ שארה ןמ ךופיה
 אייל יפ לכ א" .(''סינפל וכנז ךלוה ךפוהמהו
 יננכ ומכ הטונ םוקמ הזיאלרמולכ
 'מגב םיחספד ק"פב .6ןנכ 'עב 'יפש אייל

 לכ  piosיח «' Gתומש) הרות הרמאש יפלכ 05
 םוגרת ב"א) — .ךצרא תא שיא דמחי אלו ה'כ
 שי .איפא רמטו "מ ,ה'כ 2790 םישי םינפ רתסו

  by.ליעל  ^pםימעפלו ,יפאלכ  ^bומכ יפלכ
 ישר שריפ ךורעבש א'פכ  הייחא]* .(יפל

 ז"כק תבש תומוקמה הלאמ חכומדכ « &'yיפלכ
 הזה רכדה הנופ ןכיה דגנכ י"שריפ :אייל

 ןייעו 'וכו ןכיה אייל 'וכו  "wbיפלכ :ג"צ ףרל
 ןכיה דננכ :אייל  Cא"עפ ח"נ מ"בב .הז רבד ךפהנ

 ןכיה אייל .הטונ רבדה ןכיה יפלכ :אייל יפלכ
 םיחספב .'וכו  mןכיה יפלכ .(*אייל יפלכ ב"עס

 רבד הטונ  omתובותכב  ym:אייל יפלכ א'ער
 יפלכ .ד"מ 'טוסב 33: הזה רבדה אופיא דגנכ
 אל .ה"ע ז"עבו ,ךירבד תכפה אופיא דגנכ :אייל
 אמגודל י"שר איבה ל"נה מ"כבו אייל יפלכ י"שריפ

  5335אייל  majיחכונה ךרעב א'סב 'יאדכ (.חינ
 הנוש המ דגנכ :אייל יפלכ : ר"ק ב'בב 'יפ ם"בשרו
 כ"ג היאר איבהו כ"ע הטונ רבדה ןאלו ןאכ וניתנשמב

 םש ב'בל י"כ ה"מגר 'יפבו ,ח"נ 'וכרבמ  ^gאייל יפלכ
 י"שריפ אייל תפסוה ילבו ןכ רמוא התא ימ יפלכ
 "'חספבו יפלכ ה"ד .'ג הטוס ןייע דגנכ ןושל יפלכ
 ה"ד ב'עס ד"צ תבשבו ךותמ יפלכ י"שריפ ב'ער 'ח

 הלעמ יפלכ  ^bה"נכו -- דצל  w'5 worב'עס
nov יפלכ Yep ב"ב 'תפסות ,ןופצ יפלכ הטונ. 
 םעה יפלכ וינפ : ג'ק תובותכ ,ךל רכומ ינא . .
 םעה יפלכ וינפ ב'עס ה"מ 'דהנס ,לתוכה יפלכ , .

 jn ןיכפוהמ םירבד רמולכ (הרעהב הטמל ןייע לבא) [הילא יפלכ ל''צ] (אילפלכ) :ל"הזב ייא םשו םיחספל ח'ר ייפמ קתעוה ('
 םינפל ובנז ךלוה ךפוהמהו וירחאל ובגזו םינפל ושאר ךלוה ןיכלהמה ךרדכ ךלהמה לכש שאוה ןמ ךופה הילאהש ומכו
 ב"פ יתפסותבו .א"מ ןיבוריעב «pa ךולהה רדסל המדמש וגיצמו ח"ר ייפ ל"ומה ריעה nbn יוכו הז םג ךכ וירחא שארה
 םש אתיאד ב"נש קיהעמ חכומ ןכו xm ייכב mv (? ww אפוג אשיר רתבד אנא יזח :םש ייאד ליירו y"« תינעתד
 D'33 וניתואתסונב אתיא א"סכו יתופסוהב םינפב ןייע יישרב ראובמ א'סכו כ'ע איי ל יפל כ ג "יו : ל"הזב רוציקב

Cםינשיה ייסופדב ה"כ , iomםיסופדב (+ .אכיה  cwבתוכ הזיאש לינו יישר י"כב יילו תולמ יתש  manותוארב הככ  
sb unןכו תחא הביתב הלמה הבתכנש היר  ^wב"בב יר י"כב אילופלנ תחא הביתב  lup3 דיבא םהרבא יר ייפבו " 

 .הישע :ימ דומע ןולרעב יפד םינואגה ישתב הייכו .ה"נק דצ ב'ב סייד ןייע
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 ןוכנל s^ טרופריא י"כבו ולש די רכה בתכ ךלמה
 סומלקה תאו וידה תאו רלבלה תא איבמ הלה
 ךלמח הל ןתיש היי ד ל כה תא האיבמ איה 'וכו

 .הזב העט יוועלו .ולש די רכיה בתכ

 אוה ם'ט ןירליכ וא עלס ר"שהש שירב ןירליב +
 p .ב'חב ovy ןירולב םוקמב

sןיקרילב  yyהנמסנש טוקליה ^« .ןיכריליב  
Be 

(Graut nb2 ^5 b/53) [N]093תשא דציכ 'פב  
 רב ^35 אתלכ «ju 6א'כ תומבי) ויחא

 םיתב ילעב הכלהב םירוכזה לכ שוריפ (' יאתיצ
 ומכ םהיתבב תוניוצמ תונבה תולכ ויהו ויה םילודג
 ש"מב וניבר nw ה"יחא]* ,םינבה תולכ
 ורכזוהש תואמגודה ונייה .הכלהב םירוכזה לכ
 יבד התלכ . . אפפ בר יבד התלכ :םש תומביב
 אוה אתלכ וניבר 'ינל וא התלכו pps רב ירמ
 יפל w^ ףוכרמ «ym spo ודקנל on ץובקה
 אתאלב ע"פדשבו יאתיצ רב יבד א תא ָלָּב ר"פד "יג
 רבד יתאלב vo ו'טפ םילכב ט"דסב ג'הר יפבו
 'תלאב ןואגהו ךורעה םשב אבוה םש ש"רבו יאתוצ
 .יאתיצ רב יבד (' אתאלכ ל"צו יתאצוצ רב יבד
 ?T ו'טד א"פ חאיפ 'וריב רכז ץובק שי רועו

Dope mmג"ער ב"מד ג'פ ז"ע 172( 755 ימוק  
mesדיחיהו — : snosתבש  peu aז'נ , 

a'b pomג"מק 2'2 ^ יליעמ : &np'bbכ'רד  
py 5ןינעבו — 'ו לכ  q"yonbsישורד  bay 

 :ט"מ הכוס .ז"פ :ו'פ םיחספ :ג"נ :'נ תוכרב
 תובותכ :ד"ל mes +" :'ג הליגמ .ד"כ תינעת

a^הטוס  vn ivoהליאשהבו .א'"מפ ר'מש  
 exyn רטמלו ?s'y ט"יק תבש ןייע תבש תתיבשל

 -- [ןתח ע"ייע ב"עס ^

C nosןושל אָתּולְב = אָתיִלְכ —  mapsיל ןמ  
 זגורו ,mb yox 646 י"למ ּלָכ רכז

nbn (Galle, Zornתישארכ ךיחא  Oa r3גרת ' 

 םירבד) ותמחבו ופאב .ךוחאד (* היתילכ ]5[ 'שורי
o sף א ב .[היתילכבו היזגורב 'א י"רת]  

 — :[ולכבו זוגרב :'א י'רת] 05 טיכםש ('המ חב ו
^p sg)י"לב ילוכ  Quan.כ"ג וזו ה"יחא]*  

 ?/ib םילהת) המחב םוגרת ןכו ונאזנול ם"רהמ תעד
 «iow 15 ונינעש המו — וליכב י"כבו ולכב 0^

5 pos ע"ייע 

 תּולָכ - םיִריָטְקְלַכ 1 *

NE 

 רמה

 וא םירמוש שוריפ םש המושרה י"למ םיריטקליפ
buםיריטקלב ךרעב הגוהש ומכ  (oU)ל"צש  

 ךרעב לבא ש'ע ז"חא 'עב האבה י"למ םיריטקלכ
 כ"רד אתקיספ ייג יפכ יתחסנ O'Y ,ג'ח) ריטקלד
 ר"למ הלמה pip זאו 'קליה "יגמ היאר יתאבהו

mb m םירחובו םיבהוא ינש dilector, selector 
on» mim 

y poor fipes י"למ םיִריִטְקְרַּכ =) םיריטקלַכ 2 * 

Charakter, Kennzeichen, Merk- 

(ualדצ יאתיתש ארוביד ד"כ פ"ר יתבר 'תקיספב  
 ,ב'ל ona ישת qoo רוצ :ןאמדעירפ 'צוהב ה"כק

n^לש םיריטקלב רצו בשוי אוהש רייצל . ,  
 וניא (ףאונה) אוהו :םדוק טעמ ךומס םשו ,ןוטלש
 בשוי םלוע לש ורתסב בשוי אוהש ימש עדוי
 ןכו ומסרפל ליבשב ותומדב ולש םיריטקלב רצו
 ר"קיובו aw םיריטקלב רצו םימעפ 'ג דוע םש
 'ג wp 'עבו ןיריטקלכ ל"צו ןירוטק לכ רצ ג"כפ
 ןיריטק לכ כ'ג סרגו ונדמלימ תואמגוד וניבר איבה
 (DW Y  כ"רד 'תקיספ) רעבאב ש'ר man רבכו

(sהדוגאב ל"צש  nnsאיה איחו ןיריטקלכ  nob 
movב'ח) םיריטקלב 'עבו יחכונ 'עב 'מושרה , Gp 

 : רתיכנק Cy ךורעב ל"צש 58 םכחה היגה ןכו
sxרוצו  Coןהיתובא לש ןיריתיכנקב ולא תא  

 לוענ ןנ 'פ רישהשב תמאבו ןיריתכלק ל'צש ^«
 [םירוטקלכב ל"צו] (םירוטק לכב) ןתוא רוצו אצ "א
 Camis לש אנקוידו תומדב m^ םתובא לש
 יל ^p רתיכנק 'עב איבה ב'נש ק'העב תמאבו
 כ'ע םתמגודו םתרוצ שוריפ ןקויד 'ל 1^0 החפשמ
 ןמיס השוריפ 5n תינוי הלמ יכ רקיע ןורחאהו
 לודגה ךורעבו ,ותלוזו םדא ףוגב קהבומ רכיהו
 דומלתה ירקיעב 'ילו שוריפ םוש רתיכנק 'עב "יל
 NY Tun עצמאבו רתיקנק an] nun^ תוכזל י"כ

 — [ןהיתובא לש ןירתיקנקב ולא תא רוצו

 הארקנה אימטופוסמב ריע סוקילסוכ ,םיקלכ *
Chiliocomumיאדבז תיב 'עב ש"מ ןייע  

 :ח'ס .ב'ח

 .ש"מו 'ב תיכלכ y'"y ס"ט אריקלב *

 לשמ ולשמ ז'פר ק"ב אתפסותב ס'ט היירלכ *
 השאה תא שדקש ד"ושב ךלמל ד'המל

 וידה תאו סמלוקה תאו רלבלה תא איבמ אוה
 הל ןתיש היירלכה ns האיבמ איה הלקלק "וכו

v33 יתיצ יבד אתלכ, ntn ר"פדמ pn עיפדבו ד"ל ייכב ה"כ )?  ,ב"חמב העמ כימו (?  ,י"כבו רייפדב ןוכנל m5 (t 

 יאתיצ בר יבד ויו «' nףוס היי'רסבו 179 דצ םלשה ייסחויב  's msטייק י"כבו )5 .יאתיצ יבל סרג  n3.אתלכ םש

  nu» (5קר הייכ )* .היתולכ ג"ונב (5 ,תלכ עייפרשב לבא איציניוו 'פדב  vi33.ר"פרבו $5 ב"ה

Bl 
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 םירחאהו םדוק אוה ושדחבש ושדחל דחאו דחא
 C ם"צש ל"כנחל םישוע ונאש ךרדכ וירחא בוש
 שמשמ ברקע ןושחרמל עיגמשכ בשוח יכה םושמו
 עקוש ונייהו תיעיבש העשל רושו םויה תלחתכ
 תולזמ ביש ברעמב תוטנל תלחתמ המחשכ םויב
 תחת ויצחו עיקוב ויצח לגלנהו לגלגב ןיעובק
 הששו ןיסוכמ תולזמהמ השש םלועל ךכלו עיקרה
 עקושו חרזמכ ns דצמ הלוע לזמהש ןילוגמ ןהמ
 תלחתב ברקע הלוע םויה ברעמב ודגנכ דחא לזמ
 המיכמ םיבכוכ ינש לטונו ודגנכ רוש עקושו םויה
 הנצה תמחמ םיטעמתמ תונייעמו תובורא יתש ונייה
 הנושאר העשש הלוע המיכ לזמש םוי חורהו
 mew ביתכד ונייה הלוע המחהש jon שמשמ

urםישדחל ןושאר אוהש ןסינל ינש יוהד ינש א" . 
 והאשעו עקוש היהד :הנישד ונייה ,ירשת ןידל ינש
 ,n^ —  לזמה הניש אל אה :הניש יאמ .הלוע
 העבש םויה ותוא [רמוא עשוהי 'ר] ל"ז ןואנ
 רוש לזמש היה [רייאב ל"צ] gen םויה) רשע
 העבש רמוא [רזעילא ל"צ] (רזעלא) 'ר םויב עקוש
 לגלג םויב הלוע המיכ לזמש היה ןושחרמב רשע
 vum (" עיקרה ןמ הלעמל ויצח buy [sm] המח
 imo והזו וב ןיעובק תולזמ ב"יו עיקרה ןמ הטמל
 ברקע םינזאמ הלותב הירא ןטרס םימואת רוש הלט
 (תטש) [ךנמיסו ל"צ] (ןמיסו םיגד ילד m תשק
 הטמל ןיעוקש ןהמ השש רדג קעמ באס [תשט]
 לגלגתמ לגלגהשכו הלעמל ןיעוקש ןהמ הששו
 םלועל ןכו עקוש רחאה דצבש ןושארהו הז דצמ הז
 ועוקשב ודגנכש ןכו ותילעב לזמ C n תועש יתשו
 ev [bw] תועש ר'כב הלילב ןישמשמ ןלוכ והיש
 רקובה רואל תולעל inne הלט םלועל ןסינבו

v'73 p'voהטמל ב'אס ת"שמ הלילב הלעמל  
 עוקשל םינזאמו תולעל הלט ליחתה רקובה רואל
 הלכ םינזאמו הלוע ולכ [הלט] תועש יתש ףוסל
 ברקעו תולעל רוש ליחתה תועש יתש רחא עקוש
 רוש [רייאב] ןסינ wmm לכ ןלוכ ןכו עוקשל
 תועש יתשנו רייא ימי לכ םויב שמשל ליחתמ
 תוישילש םימואת תוינש ותיילע רמג תונושארה
 הלותב תוישימח ms [תויעיבר] (תויבר) ןטרס
 'בב הלוע הלט אצמנ (" םלוכ ןכו םינזאמ תוישש
 ('' עוקש אוה םויה לכו הליל לש תונורחא תועש

no3 NO» *דמר (הַמיִּכ =) המכ —  

N33 +ומכ מ"לב שוריפ אָמְכַא ס'לב) הָמְּכ  wie, 
 הישפנ אמכ ו'פ ר'ב .ג"ל ,'ג לאינד (80%16 —

 ,יה תוידע) אמכיד ןינעבו "וכו ןיזוא אצצקמ ,'וכו

 המ םונרת ^O ג" | םגד y'"y ג'הר 'יג יפל 0
nnm)ז" ,ט"לק  ps 

 רפסמה ךוע תעדל הלאשה (nbn won הָמָּכ +
 !wie viel! wie viel Mal המ רבד ךרואו

 :ג"ל ,3^ תבש .sb ,'ז תוכרב ןייע ס"שב הברה
 : א'צ ןילוח :ב"כ תוכמ :ה'צ ןירדהנס :ב'כ אמוי
 םגו ,ותלוז םיברו svp תומכי .ג"ל oim ןישודיק
 רסח םימעפל (א'מר ביפ vy יורי sss ן"ונ תפסוהב
 'ורי 7^5 המכ תלמ רחא ךרואהו רפסמה nb םש
 'ורי ,םינש המכ ל"ר המכ es" .ל"ד ה"פ תובותכ
 המכ ל"ר המכ ןיהובג 'יפא ד"ער א"נד א"פר הכוס
 ל"צ ילוא) המכמ הובג אוהש תיב םש ןכו תומא
 המכ תחא לע ,(םש הדעה ןברק ןייעו mes 'כמ
 ןישודיק .'ה 'וכרב um so mehr) ו"כעא =) המכו

 י"רתב ןכו .ד"כ mob vw sv .'ט ןירדהנס .א"ל
 המכ nns לע :יכ qs 'גרת ז"כ א"ל םירבדל 'ב
 רבדמבל ^n; ,ד"מ .תישארבל 'ב י"רתבו ,המכו
 wy ןושלבו — .המכו המכ Un לע 'יא 'ל ,ב"כ
 Quantitit (אָתּויִמְּכ ס"לב) ms3 םשה השדחה

 ,וגפ148+ תּוכיִא :וכפה

 nns הרוצ «sw ס"לב ןכו מ'למ nets = המכ
 -Plejaden, Gluck רוש לזמב 02215 העבשמ

vos Gonne, Vielgestirnמגב האורה 'פב (% עי ' 
 לאומש רמא המיכ יאמ CD חינ תוכרב) םיקיזה לע
 הל ירמאו ןפנכימד הל ירמא םיבכוכ (' האמכ
 vp S3 בגח הלכאו D33' לבקמה קרפב .ןרדבמד
 C ו ה ל .אמייקו ארבדמ Cops ותאד דע 00
 תיעישת העשב 'יפ .והיישיוא אמיכ
 6 המיכ אמייקו אובדמ יפיואותאד

 sym דעד ןסינב ונייהד עיקרה עצמאב אשיר ידהל
 ארמגב mu ק'פבו C העיבר ןמז יוה אנמז
 ,עקוש המיכ לזמש םוי 6א" n 6 ה עיטנ לו
 הלט תולזמד ןרודיס unm רוש ונייה המיכ שוריפ
 ןישמשמ nbi ב"י לכו .זלוכ ןכו רייאב רושו ןסינב
 רשע םינש הלילו הליל לכו pim nv לכב םלוכ
 לכ בשוח יכה םושמ אלא תועש רשע םיתשל

 .המיכ דע אמיכ ןמ טמשנ עייפדשב לבא ו"'ופדבו י"כב ה"יכ (+ .ונינפל ייל )3. ,ישירא דילו y י"כב )* .האמכ האמכ ר"פדב )!
 ערוזהו היד .ה/יפ יוחנמ 'ופסות 2/3 ןייעו טבש תלחתב איהש ולעהו וילע וגישה יופסותהו רדא ימי ןה ןה ייפ יישרו (*

n'enייגוסב מיבב   mosבכוכ ,הגונ המח :תובית ןמ רוצק אוהו (* .ב'ה ייכב היכ )5 ,י"שר לע ןיגמש םלע בט ףסוי , 
 יתשב ייא י"שריפב (5 .יוכו המח םידאמ קדצ יאתבש רדסה םשו דייר CD גיח ץ"בשת ןייעו .םידאמ ,קדצ ,יאתבש ,הנבל
 תולזמ השש םלועלו ל'זו w nen^ ל"נה .ץ"בשתמ חכומ ןכו היר יכסמ ףוסב םפדנ יישריפב ה'כו ןוקרקה ןמ םימעפה
 . + תישילש אתיא יישריפב )0 nme יישר שריפב (* .ץראהמ הטמל nm ידגנכש ?nón ne ץ ר א ה לע הלעמל סה

 .עקוש י"שריפב (!1 .תיששו . . תישימח . . תועיבר
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 ןכו 'ה תוא א"י ^7x n ס'ד ןייע 'ופסותב ה'כו
 ספרנה י"שריפב ההגהב י"ר ירבדל א"ר ירבד םידקמ
 המ לבא םש 'יאד םיימור ירפסבו ה"ר תכסמ ףוסב
 םלוע רדסב אתיירבה ןכו ל'זו mans םש בתכש
 םלוע רדסב ונינפל יכ ריעהל שי «y רקיע ןכו
 nonni י"ר ונייהו ה'ר ס"ש םופדבכ אתיא ד'פר
 יכה ^m :א"י T3 י"שריפכו .א'ר ירבד כ'חאו
 םשב ,"פה םדוק ךוועה 'יפמ nm ש"ע 'ניסרג
 רדסה כ"ג היה וניבר תסריגל יכ חכומ ל"ז ןואנ
 ררבוה רדסה הזו י"ר ירבד כ'חאו א'ר ירבד םדוק

pn»הלחתב וניבר ראיבש  paysש'ע ןושחרמ  
 ךפיהב רדסה אבוהש ל"ז ןואנ 'יפ יפל לבא בטיה
 יתרגסש ומכ ל"צו הלחתב msn הזיא וטמשנ קר
 כ'חא ריכזהש הממ חכומ םגו ןיעבורמ יאצח ינשב
 S ירבדב קסע הלחתב יכ עמשמ s ירבד
 בתכש יב "5 ןוילגה לעב ירבד ןיבהל וניכז התעמו
 רייאב 1^ םויה ותוא א"יר ךורעה תסריג, : ל"הזב
 תובותכ ולא תואסרינ ינשו ח"רדכ הניש יאמ 'וכ
 b'sp "nsns הטיש לטנ י"שרו לודגה ךוועב
 יכ דע ןוילגה לעב 'יפב םש דואמ ךובנ ס"ד לעבו
 nex 'ר לש ךורע אוה לודגה ךורע «c רמוא רמג
 הרעהב s7 דצ תוכובל ם"דב ותעד ןכו (' ןואג
 הטיש לטנ י'שרו ןוילגה לעב ש'מ יכ הדומ םשו

mns35 אוה י"שר "ג ירחש ושרפל עדוי יניא ^ 
 nbv3 הארו אב לבא כ'ע ןוילגב איבהש ךורעה
 יכ בשוימ לכה זאו י"כ לש הפסוהה יפל ךורעה
 םולשתב ךורעה הז לע ןוילג לעב תנוכ ד"עפל
 תואסריג ןנשייכ לוד גה ךורע והארק ןכל הפסוהה
 ןואג b^ םהב רדענ רשא ךורע יסופדו י"כ ראשב
 ןואג 'יפ : ד ע ספדנש המ קר 'יאו ארימג דע ל'ז

oוכו ולא תואפריג י נ שו ןוילג לעב ש"מ הזו ' 
 אסריג !Ty י"ר ירברל א"ר ירבד תמרקהב 'יג ל"ר
 ךורעב תובותכ עשוהי 'ר ירבד תמדקהב תינש
 חנומ היהש י"כב םלש רתויה ךורעב רמולכ לודגה
 ירבד תמדקהב הנושאר ^3 יכ ןוילנה לעב ינפל

 המר (הַמיִּכ =) חמכ

 בכוכ ךרדו םויב דרי לובמהו הלט בנז [אוה] המיכו
 שיש לזמ אוהש המיכמ ןלטנש ) םיבכוכ ינש
 דריל .ליחתה לובמהש  ןיינמ[ו] הברה םיבכוכ וב
 םויה םצעב "Q ,'ז תישארכ [יאנש [bru (לש) םויב

 היה הנמאה ינטקמ חנו ['וגו] «Co» m אב הזה
 סנכיל והוקחדו msn ודריש דע הביתל סנכנ אלו
 לובמה b" ינפמ 61 קוספ (ce [יאנש ל'צ] (םש)

qunmירדס תונשל  Cלזמ הלעהו תישארב  
mwלטנו םויב  uwתונייעמו ונממ םיבכוכ  

 םימשגה woo! C הנשה תומי םוחכ םיטעמתמ

 eben תונייעמה ורבגתנו תישארב ירדס הנישו
 תליחתב ברקע הלוע ןושחרמבש המיכ לזמש םוי
 [הלט] אצמנ תשק וירחאו [םויה ל"צו] C (םיה)
 ךירפ ןמקל ^« םהילע הניש .םויה ףוסב הלוע
 ינש רייא ירחש ינש ביתכד 8 avv יאמ
 ירשתב ןהילע mia הרזגנש ןידל ינש )6 שדוחל
 ונייה עשוהי 'רל אמלשב ןניסרג יכה .וינפלש

 ("ריבגהל ny דועו םויב המיכ לזמ הלעהש הנישד

 bnb| C ,'ז רתס) הככש ךלמה nem .תונייעמה
 הרעב ותמחו (G^ /w B ביתכד איה nnm המח
 : תונמוסמה תונית ןמ יכ עדו ה"יחא]* ."וב

 ןמזו ב'ה "53 קר w^ ךרעה ףוס דע ל'ז ןואג ייפ
vssקפוסמ יתייה  csןחפסל ןתוא קיתעא  

 טעמ יונשב קר ןינעה לכ יכ יתוארב אל וא ךורעב
 ןניסרג יכה ה"ד :א"י ה"רב י"שריפב כ'ג אצמנ תצק
 הנושאר הפקשהב .וב הרעב ותמח ד'סב ,ב"י ףד דע
 ול הינה ךורע י"כ לש בתוכ הזיא oc» nbn יתער
 בוש לבא ןואג םשב י"שרל הנכמ היהו הככ ומצעל
 לעב ינפל .םג תחנומ nmm הפסוהה וז יכ יתיאר
 כ'חמב ס"ד לעבו ה'רל ס"ש י"כב 'ב י"כ לש ןוילב
 רשא םעטמ ןוילגה לעב לש ותעד ףופל דוי אל
 האצמנ הפסוהה וז CO ויניעמ םלענו ורמע סומכ
 'מ ם'ש י"בב ^5 ריעא לכ םרט .ל"נה 5 ךורעב
 'ר mb" רזעילא 'ר .ירבד םידקמ ד'לו פ'א 'בו
 מ'כב Nw ומכו ו"נ זמר חנ 'קליב ה"כו עשוהי

 'מחב יישר שוריפב (+ .המיכ בנז י"שריפב )? .רדס ךומסבו ןאכ יישריפב (?  ,םיבכוכ יתש בקנ qm :י"שר שוריפב )1

nw»םעפב אוה ןכו )5 .המחה  nnsטוקליב  niזמר  vuירובגתל ייישריפב (? ,םישדחל יישר שוריפב )5 .סייט אוהו , 
 וזו — רוציקה תילכתב qn psi חמצ 'רד ךורעה ייפ יכ םידע האמכ ןיחיכומ א"חל אובמב יתאבהש תואמגוד לבא )5
 m רדפל 'א םוימ יל בתכש המ לע י"נ םאטשרעבלאה nOn םסרופמה םכחה ברה ידידי תעד דגנ ןעוט ינא הנעטה
 י"כה לכבו םיסופדה לכב אוהו ךורעב הלחתמ אצמנש המ יכ דיעפלנו . . . 5m .עגרה הזב ידיל העיגה ותרקיו הכרב
 אוהו םיימור ירפסב ןכו היגהש םדוק יישר ינפל 055 ןכ היה ה"ר ףוסב יישר דימלת תודע «cb ומצעב ךורעהמ אוה
 הפסוהה םנמא יייכה לכבו םיסופדה לכב ךורעב אצמנה כ''ג אוה םש י"שר דימלתל אצמנה 'יפהו ךורעה ינפל םג היה רשא
 ונממ חקלו חמצ בר לש ךורעה י'שר דול כ"חא אב יכ Jm .חמ צ בר ךורעמ ילוא (wm ךורעב כ"חא הפסותנ רשא

"onהיפ לעו בייו א"י ףד יישריפב ונינפל ספדנה  nai manאל ('א : אבוט יל השק ד"עפל לבא .ל"יכע ונונפלש ארמגה  
 ןנניאו רתויב אוה ךורא ןואג םשב ךורעה שוריפ ןושל (יב anm לש ךורעמ now עדוי היה יישרש םוקמ םושב ונוצמ
 םשב וא לגמ 'עמ הכומדכ םצעה ומשב DW יכ גיצר ואיבה אל ןתנ וניבר םג (יגו .ג'צר לש םירצקה םישוריפ ןונגיסמ
 .(רחא תורקל שי םגו) דחא ךורעב יתאצמ הז ריפד ייפל 73 ןטק יעמ םויסה XXI w/m אובמב שיימ y) םתס ךורע
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 246 )35 — זמכ — m3) — חמכ ומר

  gesiimראותהמ םיבכוכ העבש לש לזמ ₪606
 סודותו סוכמוס םליקע וקיתעה ןכו ,יולמו יובר ןינע

'y לבא א"ל ,ח'ל בואו ל"נה סומע לש nw 
 הככ וקיתעה םינקז  wy,יט ביי  sym (bילב

 « pרענסיילש ןייע  DL 857דועו  Pyשוריפ
 [םיכ שוש ק'דרו םש בויאל סנעטלוש —

 -Trüf תוירטפ ; Erdschwimmo 2.5 52( ןיִהְמְּ
(felnןיאש רבד לע 'מגב ןיכרבמ דציכ 'פב  

 לעו ןיהמכה לע G'yb ימ «mas ץראה ןמ ולודיג
 'פד ג"רב  :וובדב mm לכהש 'מוא תוירטפה

n3 (15343 555ח'פ ) ןיברעמ לכב 'פד ג'רבו 
 (DT האיפב בייח 'מגב ןמיס אב 'פבו C72 ןיבוריע
 תוירטפו ('ןיהמכ יטועמל ץראה ןמ ולודיגו 62
 ה'אמכ :ןיהמכל ןירוק ךכש לאעמשי 'של אוה
 םילדג ןיהמכו b^ הפי ב"א) — spe תוירטפלו
 תוירטפה לבא (ps התריפח רחאו ץראה ךות
 דוע m ורכזוהו ה'יחא|* ,(ץראה לע םילדג

pmo»םשו) :ה"נ םירדנ ב"עס 'ל תבשב תוירטפו  
 רטפ 'עבו ח"מד א'פר תוירשעמ יוריב ה"כו (ןיהמכ
 ןיהמכ ושריפו ל"נה cuve qvx וניבר איבה 'ג
 ט"יאל wm »'y cimo תוירטפ  י"לפוטאריט

Sehwümme, Trüffeln, fungi, tartüfoloד"עפלו  
 הזו ילפוטאריט תוירטפ יגנופ ןיהמכ ךפיהב ל'צ
 ע'אקפ wm gu! = mS ybi ארקנ ןורחאה
 ןיהמכ «b pne^ 'עב ב"נש ק"העבו ךורעב ל"נה
 תולמל ןויכו א'לב אגנילרספיו ןמעווש תוירטפו
 אוה ןכו Schwümme und Pfifferlinge תויזנכשא

 ג"סד ה"פס הציב 'וריב ה"נכו — ל"ירהמ יטוקילב
 םיהמכ s'y ז'סר x5 תינעת 'וריו ןיהמכ ב'עס
 המכ שרד םשו ט"ס פ"ר ר"בב הבקנ ןושלב דועו

sn»ןיפצמ ןהש וללה  תוהמככ ('ב ,ג"ס  mob 
 םילחת 'קליבו תויהמככ ט"יק זמר ףוס אציו 'קליבו

 — [אוה ס"טו תואטבמאכ ו'פשת זמר

 ו"ת תפסוהב ומכ מ"ל py אוה דחא) תומָּכ *
 «nos? bo םתלוז םגו sun ייוניכ סע

(wie, gleichwieמ"ב יתומכ םייונכב  w')ב"ער  
 תינעת ותומכ א"עס ו"לד ה"פ (mum 'ורי ךתומכ
 ט"ד 'ש Dp רושקב קר דופנבו sp תובותכ :'כ

m»אוהש תומכ .ט'נ ז"ע ,אוהש תומכ .ז"נ  
 ינחלושהש «me ד"ע ד'נד ד'פ ש"מ יורי ,יח

 .רכומ אוהש «ne חקול

 'פב (םינפב ןייעו םישנ טישכת מ'למ זַמּוּכ =) זמכ

 תכש הרוהט תיריב הכלה ףוסב השא המב

 דע םיסופדה לש ךורעמ 'חכומ י'ר ירבדל א'ר
 שוריפמ 'חכומ הינש 'יגו ,ל'ז ןואג שוריפ :ירבד
 לטנ י"שרו ש"מב ותנוכו .י"כב קר 'יאש rr ןואג
 הספדנש י"שר תטיש לע ד"עפל איה mns הטיש
 הכלה ןניסרג יכה :איה התלחתהו ה'ר תכסמ ףוסב
 אלש דע הנושארב ?CK ןושאר קרפב וז
 אתיירבה ןכו םיימור ירפסב ןכו וניבר ההיגה
 'מוא רזעילא 'ר יוכו תנשב רקיע ןכו םלוע רדסב
 י'שר ידימלתש ירה ,'וכו רמוא עשוהי ^ ,'וכו
 היה "b י"שר היגחש םדוק הנושארב יכ ודיעה
 חנומ הככ קפס ילבו י"רל א"ר תמדקהב ^3 בתוכ
 פיר ןייע דואמ ןשי אוה רשא ןוילגה לעב ינפל םג
 י"שר ^3 וינפל תחנומ nmn אל y O7 תוכרבל
 י"שר יכ התעמ רומא ^N: ףרב ושוריפב ספדנש

munיפל ךורעה רפסב וא הארש המ יפכ כ"חא  
 האר וא ה ל מ ב ה ל מ םשמ וקיתעהו b ןואג 'יפ
 לבא ,ומצעב ןואגה 'יפב ונייה ןושארה רוקמב הככ
 שוריפה הז ךייש המה ץראב רשא םישדקמ ימל
 ושוריפב 'יל יכ ךייש א ל ח"רל עירכהל ידיב ןיא
 תעכ ספדנש nba אקילייגנא י"כ ץובקב י"כ
 הז ח"ו "פש iys אנליווב ורדהב לילכ ס"שב
 ה"ר pus ושוריפ יכ qm וניבר ינפל nas היה
 קתענ (קסע 'ע nM" רשע 'עב אבוהש ומכ :ב"
 — םש ךאואש ומכ ח"ו BB" תואב ms טעמכ
 p^ ןינעבו םש ץ"בשת 'שת ןייע י"שריפ ןינעבו
 :ו"ר ףד ט"יר D Ti" mn" 'שתב האר 'ופסות
 pv ףשנב בכוכה תאיב אוה םויב עקוש שוריפו
 ש"אלבו mane occidit ר"לבו 8006 60 י"לב ארקנו

Frühuntergang00: י"לב םויב הלוע וכפהו  

mane exoritur 3/53 oaש"אלבו  Frühaufgang 

 האבוה םשו 273 ג"ח 183 ע"מב ןרעטש 'ה ש"מ ןייע
nyםיימור םירפוס ראשו 02 0. םואינילפ  pino 

 לכה א"עס ד"סד א"פ 'ינעת יוריב ה"נכו -- ל'זר תעד
 המיכ ןמז אוהש (ןושחרמב ל"ר) רשע העבשב םידומ
 ה'רב n'1 תעדכ nn םלועל לובמ דרי ובש עקשל
 ,רזעלא 'רכ לובמל ןינומ לארשי ימכח .ב"י ילבב
 תרעה ןייע) א"י ,'ז תישארבב בוט חקלה ל"פ ןכו
 תוכרב .(רעבאב תאצוהב א"כ דצ םש ל"ומה ברה
 .'א םקע m .ליסכ ע"ייעו המיכ לש הנצ :ח"נ
 enn םומעל 'גרתב אָתְמיִּב כ"ג אצמנ 'גרת 'לבו
 הנוי 'ר .א"ל ,ח"ל םשו 072 "יג יפכ 'ט ,'ט בויאל
 יעה תלחתב המושרה ע"ל y" המיכ b^ חאננ ץ
 תרוצב br ןכ ארקנו רפסמה יוברל ללוכ םש אוהו
 ע'לב p ןכו דחי ורבחתנ םיבכוכ הברה יכ רוש
 -Sieben 11464 י"לב םג גשומה me דחי רשקתנ

 .םיהימכ 3033 (? ,ו'ופדב קר היכ )!
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 תואופרב ,'וכו אנניח בר היירָש אכמכד אדכל 5635
 יתיל .אבילד אחריפל ceo juo וזחאש ימ 'פד
 ,אכמכב (" והנירתשינו ירעשר C אתישורק תלת
 יא 6היל vy םירבד ולאו 'טגב ןידימעמ PR 'פב
 יאמב אכה ימנ יכההניבגל ("הי ל ("יעבקד

 י"כבו ה"יחא|* — ,אכמכל היל יעב אקר ןניקסע
 (יה'כש mr אקילייגנא י'כ ץבוקב) ןילוחל ה'מגר

^bבלחמ אוה יושע אכמכ  svי"שר שריפ ןכו  
 אבלחד יבויסנ היב תיאו חתוכ אכמכ .ו"ע םיחספב
 nop תארוה ןכו 4 הרעהב אבוה ח'ר ייג כ'ג ןייעו

"bobהמושרה  C^שיש הדועפ חונקל לישבת ןימ  
 ל"נה תומוקמ ראשבו .האמחו אבלח יבויסנ וב
 jy דועו ךורעה שוריפכ nm "y אכמכ י"שריפ
 b' תובותכבו .אכמכד אדכ : א"יק םיחספל י"שריפ
 ח"מ D^ א'ח ץ"בשתה n/5 .אנסרהו אכמכ ב'עס
 דומלת 'לב (wp ה"כו חתוכ אוהש הארנ (ךמכ)
 אדכל לפנר הנוי רב אוהה רשבה לכ 'פב אתיאדכ
 אכמכל היל יעבד יא ןירימעמ ןיא 'פבו אכמכד

 -- [ש"ע 'וכו חלמו בלח תפמ השענ אוהו

O,$  ןכו חצק בליע po מ'למ ןּוָּב = j22 
 xÜyivoy י"לב ןמּפ איקינעפ 'לב אָנּומַּב ס"לב

 ירגנוה ןושלב Kmin ינענכ ילב cuminum ר"לב
kóményש"אלב  Kümmelנ'עצנאלפפ ףעל ןייע  

 י"פבו .ןומכהו זרואה אמ יאמדב ב'פב 6
 . .המורת לש ןומכב וקיסהש רונת «O7 תומורתב

psvקרפבו .ןומכ חיר אלא (" ןומכ םעט  PS 
 איווכ (m "38 רמא (א'ער שכ זיע ןידימעמ
 ata היעשי) בסי ןומכ by הלגע ןפואו C5 אנומכ

(Q0קופפבו מ'ל אוה יכ ותנוכ ה"חא]|*  
 qe») Xo .ט'יפ תבשב ה'נכו — "v ילב אוה

Top ovםש .ןומכ הל םיקחוש א'ער  "pב"ער  
 לילבש 'עו 'ג ןכ ןייע וניבר ^3 ,אנומכד אנוב
 'עב .ה"כו ינוב בוט רתויה קפס ילב לבא ,ר"פדב
 יניב בש א'ער ז'ם תבשמ ןויצב (ה'ג יב" 'א ןיב
 ש"ע פ"לב ה'כו ,ןומכ םירגרג 'ז שוריפו אנומכ

 זמר )85 — «pe - זָמוּכ = זמכ

 הז ('זמוכ Own ^ mes) יקליב אבוהו איעס דיס

 םוקמ ןאכ זמוכ דע ^«: םחרה תיב לש סופד

Douתובית ישאר לש שורד הז הייחא|*  

5b5 ב"עס ח"ד ו"פ תבש ימלשוריב ^ DNםישורד  

 ל"נה םישורד ייל ךפיהבו ,'א ספט ע"ייע םינושאר

 2155 תומשל בוט חקלב ןורחאה הז םא יכ
 :הזכ Venet ינוי 'גות קיתעה הדנאה וז י"פעו
 — 11, 692 סוריוזית סואיניזיג ןייע .שטטס605000%

 אתקיספב (שורדה mms אבוהו ,מ"ל) ףומָּכ
 ביתכ C (בייק רצ כ'רד יקיפפ) והימרי ירבדד

(n inn ems»ךומכ םהיחא ברקמ םהל םיקא איבנ  
 דוע איבנ np אלו 6 הל 05 ביתכו
 6 ךומכ תומא התאו השמכ לאושיב
 אצומ התא תוחכותב ךומכ ךומכ יאמ אלא

 .'וכו הימריב בותכ השמב בותכש לכ

goes) 323פ'למ  OSחוניקב לכאנה רבד 4345  
 ע"לב ןכו הליכאה תואת ררועל הדועפה

pikante, appetitanregende  Zukostלצאו  

 "033 ןמיס אב 'פב Tunke) חתוכל לאשוה 5"
 היושעה תבשב אמית אל oan א'ג הד האיפב בייח
 ךמכל תבש nnb אלא ארידקל אמתס אה ךמכל
 אמעטל ואל םתהד ח תו כ ל b^ .'וכו ןנתד היושע
 (* הנתשנשמו vay הליכאל 'יפא אלא דיבע אדירג

ovoםיעטהל 'רידקב הונתנש הרידקב  psהב  
 האמטמ הניאו המורת םושמ אפוג תבשב בוש
 םעט הנתנש םדוק אה אמלעב yy איוה ות אהד
 יאק הרידקל אמתסד ןויכ יאמא הב שי הרידקב
 המורת םושמ וב שי אנימא לכאמל אלו םעמל
 אלש דע המוות םושמ הב שי יכהל מ'ש אלא

mumהישע ךמכל תבש םתסד הוידקב םעט  
 לש yon 'מגב העש לכ קרפב C. מ"ש הליכאל
 יבוחטד ארונת אוהה (א'עס יל םיחספ) ירכנ
 .6' אכמכב הילכימל יתא soos דע 'וכו איחיט
 לכ קרפבו (א'עס vy .פש) ןילוצ דציכ 'פד ג'רבו
 6הנוי רב s Grp pm לחכה 'מגב רשבה

 הימרי טוקליו ,טייקתת זמר םיטפוש טוקליב אבוהו (? .הז ומכ םשו יפו ימא יפדמ ץוח עיפדו ייכ לכב ןוכנל אוה ןכ (1

 py uy v6 ms כ"ררפב רעבאב שייר תרעה ןייע יתקיספ ליצ שרדמ םשב םמי'צקתת זמר הכיא טוקליו וינר זמר
 .לינה טוקליב ןוכנל אתיא לבא ןורחאה ךומכ דע ןושארה ךומכ ןמ טמשנ 'קיספב )5 .היי ^m) םירבדל םירוטה לעב

n3 )+ידבו ,רייפדו "ו ייכב  mbדייל יייכבו יוו ידבו ,ימא ידב היכו הנתשמו  £m)5 .הנתנשמו ( punהדנב אירטו אלקש  
 .נ"בב היכו אריבע אמעטל ייגה םש י'שרבו ,מיש הל ידבע אמעט יקותמל מ"ש םויסה ntn איעפ טיל  יוכרבבו םש

 ךועה mb ןייע ץיבשתבו םיחספב סייש י"כב היכו )9 .בלחב sw חיר nen אהתוכב גייונב )7 .דילו ו"ו י"כב הייב )5

 י"כבו הלמה תרזגב שיימו (:בייר ,ביח) אישורב עייייע תיייבב גיונבו אתיישורכ עיייעו (* .אלזוג רב ןילוחבו םש גיונבו

 היכו (* .אל יא עיפרשבו אליא ר'יפדבו יעב אקר יא 30321 11. 53 ןוכנל הייכ )11 .והנירטשנו גייונב )!9 .אתיישק םייטב )^

 ןאמכ ריפדבו ןמכ ויו י"כבו ,ימאו ויופדב היכ ^f) .שיימו 2055 iem עייייע ןמוקפא 273 ונממו (3 ,ץיבשתבו םיש י"כב
 ילב nt יב ויו יייכב היכו ,ןוכנ הזו איורכ nns דיויב איבה איורכ y ע"ומבו אייורכ אנומכ יתיימ ג"ונב )!5 ,פ"דב ה"כו

mann v"אנומכו איורב ליסאבו 'זיפ יפדבו אנומכ איירב רייפדב ,אנומכ איברכ 'א 17( י"כבו ונררגנ וירחאו אגומכ איורכ  

 .(רובחה ("v אנומכו איורכ ימאו י"ופדבו ר"ב י"כב
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 [אדטס ל"צ] (ארטס) ןבל wy ןכו ,'וכו vaa לע רנ
 והואיבהו םימכח ידימלת ינש ול ונימכהש דולב
 ל"צ וילע וג מי ג י"פס 'הנס 'פסותבו והולקסו ^23
 'הנס הָנֶמַכְה טשפומה םשו .וילע (? ונמכ 18( ונימכה

«oUרימכמה ל"צ ןמכמה א"מ ד"פ תורשעמ —  
 — ]'& רמכ ע"ייע

 0.0960"( 0, ויילס .ילוא ינמוכ =כ ןמכ
 לע הביכש chameuniae 'צמא 453 ונממו

 היטנהו הביכשל ל'זרדב לאשוהו ץראב הנעשמ
byרומחה ףכוא  das Angelehntsein im Sattelוא  

 תא רכומה 'פב (םינפב ןייע רומחה ןסרו anb ןינע
 (חיע ביב) (* [רומהה ל"צ] (רמצה) תא רכמ הניפסה
 אפפ בר רמא ינמוכ יאמ imo) איקפיד אל לבא
 pp" ה"חא]* | .ישנד אתבכרמ לאומש C ר"ב
 םישנ לש ףכוא םישנד אתבכרמ ב'בל "53 ה"מגר
 רכמ אל ה"שמד רבס ק"תד והנינ wb n" לכד
 ,'וכו 'וכו יושמל אלו my הביכרל רומח םתסד ינה
 ירבד דמוע הביכרלד דבל ונייה תעדרמו ףכוא לבא
 ישנר אתבכרמ ,'וכו ןירוכמד ידומ ןנבר "יפא לכה
 דצמ היקוש יתשש mos תביכרר ... א'גובנש זעלב
 ילואו y'5 'וכו יושמ אלא הביכר בישח אל דחא
 ohne Krümmung, sans bouge xb אוה א"גובנש

^bהשאה רשא תעדרמ ^« הפיפכו םוקיע ילב  
 ןכלו עודיכ המוקע אלו הטושפ איה הילע תבשוי
 םא יכ הביכו תבשחנ הניא השא תביכר רשאב
 הטמה לע תבשל הלגרוהש ומכ החנה וא הביכש
 b'31 י"למ ינמוכ שרפל לכונ בטיה ץראה לע וא
 ,ישנד אתבכרמ ןוכנ לע הלמה וז ריבסה seb ברו
 רתוי ןכתת (ר"פדב קסויד ע"ייע) ינומכ ^3 הז יפלו
 יעמ wexen "ybi -- ל"נה "ינוי הלמל תמאתמו
 י"כ) אתפסותב יכ עדו -- רחש ול ןיאו םדוקה
 ש"ע איבמָורפ Dy 512 "Tm הרכזנ )403 ,'פריא
 jp "b ((5 ) 449.  פ"ל ינמוכ הז יפל ילוא ןכלו
 xnyóc י"למ pta by ףדרנ ינמוכ זאו אוה סוס לש

vb iyי"ש ,ב"חב : my»3 סמכ ע"ייע '[ — 

 סלקו pb Ol פ'למ ד"עפלו) ןאָמּכ 423 *
(Behande, Spottהשיחלה לכ יתשריפ 335  

 ,('גיל 3m 'ב ךזב 'עב
 המכ ומכ אוהו הָמַּכ TW ןייע Gwie viel ןָמַּכ *

 pn תחת jaw ןֶָמִת לקשמב ן"ונ תפסוהב
 המכ b" לטק ןמכ ,א"מד ב"פ ז"ע v" .בּות .הָּמַמ

 א'לב .ז'פ תבשב י'שרו x^ ןינעב 'א הרעהבו
 ןינעה יפכ קר הזו ףורגא אלמ יגוב 'יפ :י"ק ףדבו
 : יייורכ bum ז'עב י"שריפ בשחש ןינע יפל ןכו
 pu — ש"מו איורכ TW ןייע םעטהו ףורגא ףכ
 יאמדמ סבנק ךרעב וניבר איבהש המ כ'ג שרפא

 — mo] ב"פ

im Ver- ברא ^p 152 פ"לב ןכו 25 vin 123 
  ;steck halten, nachstellen, auflauernםשה

Vor nam ^b אָנאָמְּכ ס'לב M ע"לב ges 
s'y" vo ןירדהנס) תותימ 'ד 'פב Gteck, Hinterhalt 

 רדגה ירוחאל ןינימכמ = (' אלא (הנשמב  Cבראו
 םירבד) ול ^ sןומכיו םוגרת (א"  mb Cר"בב

 ר"ל תשרפ . nim 070םידוצמ הילע הנבו :הביתה
 אוהו ה"יחא]*  .ןנמכו ןמקע (ריי יט תלהק) םילודג
 בראמ מ'ד םוגותב אתיאש אנמכ דיחיהמ ץובק

 םיטפוש) / ? Cvבויא) ברא םוגרת ןכו אנמכ 'גרת
  3338 Cn. 15םילהת) וניפצי 'גרת ,('ז יט הימרי) 3

  C,איכ תומש) המרעב ,אנמכ ןושטיו ^ "^n C'ב
pon ןכו ,(יה 22 א'מ) תנמכ תוכימסבו אנומכב 

 םידוצמ שרדמה  jbהדצ 'גרתכו דוצ ( mor.איכ
 ^ 6'פ ר"להקבו ןְנָמכו :דקנל ךירצ כ"או היל ןמכ

 טוקליבו ןומקעו ןונמכ אתיא אצמו 'פו הנטק ריע
 מ"כב ל"צו ןמכו ןמקע ט"עקתת זמר תלהק 35^

 ייא ל ק ב לעפהו  ,ןָנַמְכו ןָמקע וניבר « nbםימעפ
 יוועלל ר'תמעבו ןמגרותמב ןייע םוגרתב  pןמכ

 ר"להקב קר יתאצמו ("לקה לגרומ וניא ל"זרדב לבא
 בורלו ,אתאירפ יניב ןמכ :רלי בוט 'פ  ^wליעפהב

 םידע היל ןימכאד אוהה ב"ער ט'כ ןירדהנס : לעפאו
^b ורי ,'וכו ארביקב םידע ןימכאד אוהה ,'וכו' 
Den וכו רדגה ירוחא וידע ןימכמה ג'ער א'בד ג'פ', 

 הרותבש תותימ יבייח לכ הנשמב ילבב ןירדהנסב
 ןיא 'מגב םשו ,'וכו וזמ ץוח ןהילע ןינימכמ ןיא

  pressםהילע  punןיקילדמ ול ןישוע דציכ וזמ
 ושע ןכו ותוא ןילקוסו דע ש"ע 'וכו רנה תא ול
 אדטס ןב ,חספה ברעב הואלתו דולב ארטס ןבל
 אדטס ןב 'עב רמאמה הז ןייע 'וכו אוה ארידנפ ןב
 יתחסנש המ יפל ה"כו תבשב 'מ י"כמ ויתאבה םשו
 (ומוקמב ם'ד ןייע) םש 'דהנסב ס"ש י"כב םג ןאכ
 ןישוע דציכ ר'עס ו"טד ז"ט פ"ס תומכי 'וריב ה'כו

 םינימכמ ילע םירעהל ול  voyםדא ינב םידע 'ב
 ןיקילרמו ןוציחה תיבב ותוא ןיבישומו 'ימינפה תיבב

mo )'יופדבו ם " ש +" כ ב  no» C sx)דצ סייד לצא 'פאנ תוינשמבו ימלשוריב  qvירוחא םידע ול םינימכמ ג"ונבו  
mí» (5 שיימו. (yb anm) ךזב עייייע וניבר sa ce) (Qro nat) ןימכ ןמכ ימגוד ןינעבו )* .ןמכיו i3 Qon 

 איקסידה תאו קשה תא רכמ אל לבא יר ייכבו יה י"כב pus v בתכב היכו ) .יקלק יעבו (:ג"מ (xm קפויד ךרעב
 י"בבו איקיסדו קש יב Y» vix איקיד ליצ איקסיד קש iun יא ויו vox Casp רצ ב"ב סיר) איקסידו קש ג"ונבו

 .רב גייונב (* .איקסוד קש ריב

, 
= 
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 'וכו רצואל התוא ןיסינכמ אלא רידת הב ןירכתשמ
 םותח ידמע סומכ ומכ םמכ ריתע (n^ ונייהו
 .כ'ע ,רצואל ןיסינכמש רבד 0/5 «o2 יתורצואב
 אוהש חשמ ריתע ל"זו ב"בל י"כ ה"מגר 'יפב ה"כו
 וניאו םיטח לש mew ןוגכ דודמה רבדב רישע

mmoסמכ ריתע  .ןירוצא ותיבב אלא ןהב  Ww 
 םהב חיורמ וניאו בהזו «so לש תונודקפ ול שיש
 ם"ש י"כבו .כ"ע םירוצא [ותיבב] (תיבב) אלא

 spo) םש 2 ס"ד לעבו לו פ ל פ ל ע ב והז 'יגה
 .ש"ע 'יגה וזל חבשל םעט ןתנ

wie hinreichend, im Stande) DD'B3 חָסְמְּכ, * 

 ,ש"מו 'א תסמ ע"ייע

 אמוגו תחפ 'יפ ,אָצְמּוג ,אָצְמּוק = אָצְמּוּכ =) ץמּכ
v»מ"למו ס"לב  (Graben, Grube yii 

 אצמוכו אלחד 'גרת 0^ 75 «yt חפו תחפו דחפ
 15 י"כב ןוכנל ה'כ ה"יחא]* ,אדצמו
 םש היעשי) תחפ 'גרת yn" .ארצימ ס"טב ע"פדבו

bגימ ,חימ הימרי ;חיי , CUDף"וקב אב דועו אצמוכ  
 Cn ^ nonp abs ודלונו va yep ע"ייע

 ny ןמט 577 ע"למ וניבר תמשב ד"עפל) 53
 הפרשו םומיח ןינע רַמָח םע ףדרנ י"שר

,erhitzen, heiss machenרָמוכ  die in der Erde 

;eingegrabene (erhitzte) Masseאָרְמְּכ .אָרְמּוכ  

 ד"פב (םינפב ןייע דועו 52 ע"לב םיגפ םירמת
 בייח הדשב חלומה קלושה שבוכה 02. תורשעמב
 םילעופה תא רכושה 'פב רוטפ המדאב (רימ כמה
 ש"ת Gy» wy מיב) הרותה jb ןילכוא ולאו 'מגב
 .לכאיו המדאב C רמכי אלו לכאיו רואב בהבהי אל

^bולשבתיו וממחתיש ידכ המדאכ םיתזה ןמו ט *). 
 ,גימ תישאיב) ארקמ 'למ nu וז הלמ ילוא ב"א)
 דימת פד ג'רב C (ויחא לא vem ורמכנ יכ )05
 ארשב רמכמב יגלפימ wp יאמב (א'עס mo םיחספ)

bךשנ והזיא 'פ ףוסד רמכמ ומכ שומיכ ןיעכ,  
 םש) ארמנ (הנשמב :ב'ע מ"ב םיתז לש ןטעמה לע

cvy(אוהו)  C[אהו ל"צ]  Cילויעו רמכמ רפוחמ  *) 
 אתרצעמ יבל ילויעו רמכמ םיבנעב C "wes יבל
 ('*"ךורדל חונ אוהש ךוכירו אשימכ ןוככ , )8 מיב)
 םיבנע לש רמוככ (C ene םינשי new" .בבוד

"3 - ok 
í23 םמר 

 ןמכ קוחרב 'יפא N'yD ג"ד א'פ תוכרב v" ,גרה

 ןכו המכ :תמאב אתיא ס"שרהמ 'יגבו היל םיכח

 רעלזייא םכחהל רו"טב ןייע ww" צ'האב שרופמ

Yn49  

 Y'"y Bündel הדוגא xópuc י"לב npe — םמּכ
o5האיפ תופמוכלו תועבוכל  bרבכ "מ  

 תדוגא b3" "פ ב"א) — .עבכ 'עב ונשריפ

 תיבה ןתפמב תונרגה ילעב הומש רשא םי ר מ ע

 התיה ב"ר תנוכש ל"נ ה"יחא]* ,(בוט ןמיסל
 — [ש"ע יתכראה עבכ 'עבו 'מושרה v^ הלמל

D233י"למ)  xny.Ócןכו 900 =  vsייעצמא  

chamusןמכ ע"ייע 5 "סרפ ןושלבו  = 

 C הבושד אתקיספב Gebiss, Zaum) חחו גתמ ינמוכ

 סמכ םהל ןתונ אוה כ'חאו 6 ט"נק רצ בירד יקיפפ)
 ותאטח הנופצ םירפא ןוע רורצ ב" "a עשוה) 'אנש
 Cw ה" (DU 'אנש אלוקרפ םהל ןתונ wm כ'חאו
 אבוהו ה"יחא]* = ,היהלאב התרמ יכ ןורמוש םשאת

myעשוה 'קליבו הלקרפ 'עב הבושד 'תקיספה וז  
 קר אתיא םש לבא יתבר 'קיספ םשב ב'לקת זמר
 ש"ייע םייונישב רמאמה תלחת ונייהו רבד רכז
 סמכ ל"צו םמכ ס"טב אתיא םש 'קליבו .ד"מ פ'ר
 טיי לאקזחי) חח וקיתעה םינקז 'עו ל"נה י"למ אוהו

ys 03(םייי ,ט"י לאקזחי) 435. (ב" .א"ל םילהת) גתמ  

xnpóc yילשמ) גתמ םודותו סליקע וקיתעה ןכו  
v2ה"בקה ארוק הלחתב רמאמה לעב תנוכו ,('ג  

smm ponsןיגיליא 'קליב בוט . prowל'צו  
 ןיגלנלא «y .ח"פ ,א'ח ןיגלנולוא ע"ייע) ןינוליא
 הכמו םיאטחה תמישר ןתונו ארוק b^ (א'ק םש
 םהל ןתונ כ"חאו jb anb םהיפב ןתונו םיבייוחמה
 עבתנל עבותה תאירק 060% י"לב p^ הלוקרפ
 שיגהל לכויש ידכ ןידב ומצע תא ןיגהלו לצנתהל
 םולש םישמו תודפ ןיידה איבה כ'חאו ויתומוצע
 ,הבושתב ןריזחמ אוה כ"חאו םייסש המ הזו םהיניב
 םיקופפ שורדה לעב איבה רמאמו רמאמ לכ לעו

 -- laufhüufen] :סמכ םגרת ל"מרו ,עשוהמ

 : ה"מק 2/2 Yerwahrung) הזינג ןינע מ"למ) סָמָּב *
 תועומש לעב והז סמכ ריתע חשמ ריתע

 ןיאש האובת ןוגכ דודמה רבדמ ריתע ם"בשריפו

 ןמכמה pai ילב ג"ונבו רמכמה חייכפ פ"וכבו ימלשוריבו ,םיש די בתכב אוה «qm (? .הכוסד תועטב ויו די בתכב )!
Tw pyרומכי :ג"ונב (5  .יב ןמכ . (fיישר שריפבו ם'יבמרהל מיייפב דוע ןייעו תורשעמב שיירה ומצע תעדמ שריפ ןכו  

 ר"פדב יו דגנ ym' ףד ys אוה ןכו (5 .ש"מ יפל יעה mos דועו בטיה ש"ע קוספ ותואל יישר שריפ ןכו (* .םש מייבל
 יליועו דיטב םשו 'א הרעה ט'ק ג"חב mn ךרע ןייע )9 v3 די בתכב ןוכנל ה"כו m) אתיא דגנ יעב ו"ופדב לבא

oonו דגנ ךרעב לייצכו ילויעו ' wyרמכמ ייפ ארשיב רמכמל ל"הזב קר אתיא םשו םיחספל חייר שריפמ קתעוה )9  
 וניברו )!9 .ליינה ןויצ לע 243 ח"ר תגוכו ל"כע 'וכ אפד יבל ילויע רמכמ םיתיזב ךשנ הזיאב ןניסרגדכ שומיכ ןוגכ
 קתעוה הז ('' .אתרצעמ יבל ילויעו רמכמ רסוחמ wm םיבנע לש טיבעה לעו :םש ןושלה איה ךכו רצקמ היה
 ילב ע"פרשבו םש לבא רי'בו בי'ה יייכו ר"פד ייג יפל יתחסנ הנה דע יכ עדו .םש מיבל מיטשב אבוה ^n ייפמ כי
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zusammenziehen, zusammen- תטמקה ןינע OM 

7152) DU תישארבב י"שר "5B nb" schrumpfen 

jb היאר איבהו םיטמק םיטמק וטמקנו וממחתנ 
 י"שריפ מ'בב לבא ארשב רמכמו (' םיתיז לש רמוכ
 םוח : תוכרבנו ,םומיח :םיחספב ןכו םמחוה :רמכמ

 יאמדב ש"רה ןייעו  DUינש יפלו .ןושאר 'יפב
 רמח ,רבח ומכ ('א :רמכ רוזגל שי הלא םישוריפ

  ^bטשריפ ןייע הציווכו הטמקה הגירש קוביד ןינע
 תרומכמ םשה גשומה הזמ לצאנו רמכ שרש מ'צוא

  ^bומכ )3 ; תשר  sonיברע ןושלב  ^b ;*7ןינע
 שוריפ הנושאר הארוה ןינעבו -- החיתרו םומיח

 "יא תשרכ הגירש  ^v3ז'טפ תומבי  VETד'ע
 תומבי ילבבבו ,ןדריב תרומכמ רומכל ודריש םינשב

  ssp.ר"פדב רמכמ 'עבו ןירומכמ ןירמכמ : לעפב
 :ליעפהב  — presoל"נה ע"לב רמכ תארוה ןינעבו

  ^bהסכו ןמט  TW ^Nד'פר 'וריב  Yארמכ ר"ע
 ,[אתפיג וג ל"צ] (אתפיגו) ^ peאתפוק וג הרמכ

 תפג ךרע ןייע  am,הדייא רמכד ןהה םשו 6 מיש

 םיִרָמְּכ מ"לב ןכו ז'על ןהכ ס"לב soirs =) רמכ
 וארקנ הככו םומיח תארוהב םדוקה yo" רזגנו

 תשרפ ר"בב (םינפב ןייע Feuerpriester שא ינהכ

t3ןיבנג אירמוכ : םיהלאה ינב ואריו 02 10365(. (*  
 ;זימ יישארב םינהכה תמדא קר .('ימי מ גב איהלא
 ןכו ה"יחא]* — .אירמוכ אערא mno 'גרת 072 .ביכ
 ,ג"כ ,'ב י"הדל 'גרת ,(ח'כ ,איכ 'דמב) תומב ילעב 'גרת
 איתמבל ןירמוכ ^Ye s םשו ,אלעבד ארמוכ 1^
 םינהכה ('ד ,יא הינפצ ייעו יה .גיכ בימ) םירמכה 'גרת ןכו

om Cn o3 272)ב'עס ט"ע ןיבוריע ז"ע יתרשמ  
 ןירמוכש לכ םינשיה םיסופדבו פ"ש י'כב ותרומתו

 250 NS) — רמכ - 053 נר

 וילע ועבצא חינמ םדאש ןויכ poop לש רמוכ המ
 Y" תומב) )''& הבר השאה 'פ ףוסב בבוד דימ
 ב'פבו ("CM (יורוכבב ל"צ] = (* cei) ,(א"ער
 וב אצויכ «Coro à [ימ ל שורי] םילקשב
 לעו 'מגב ןיכרבמ דציכ 7 6 אר וכ ילשוב
 ןיאש ןיגפ ןירמת ,qme (ביעס ימ תוכרב) תולבונה

pue»555 הליכאל  pue)רפעב ןתוא  
 n) 5^ תיעשי) תרומכמ ןושלמ ורקיעו (* "לשבתהל
 ה"כ ה"יחא|* | .ואמכלא לאעמשי 'לב דועו
 אלבלאז לאעמשי ןושלב «wo י"כב לבא ע"פדב
 ב'ה י"כב רמכלא ראב לא 'ב ^Y "531 רמכמלא
 ר"ל י"כבו רמכלא לכ ר'ב י"כב רמכלא לא לב לא
 התחשנה הנושארה הלמה ןורתפו .רמכלא לאכלא
 9$. yb אוהש ל'נ רמכלא לבא יניעמ המלענ
 C'g לשב y'"y ןילשובמ םניאש םירמת ןימ
 ותנווכו m5 הז םינוש םימעט ינש ןאכ ביכרה וניברו
 םירמתש jy תשר רמולכ תרומכמ 'למ ורקעו ש"מב
 יכ bb" חיכוה דועו תשרכ ץראב םינמטנ םינפ
 ,רמכ .וארקנש ןילשובמ םניאש םירמת pb שי
 תיברע הלמל ןויכ יכ וניבר ירבדב פעט ל'ג דעו

^b 597רמכי אלו ליעל 'יפש המ הזו הסכו ןמט  : 
 הז יפלו ולשבתיו וממחתיש ידכ ^« ןמוט
 ןה (ארמכ בוט רתוי הז 'יפ יפל וא) ארמוכ ילשוב
 ^55 ותלוזו j3n3 .ץראב ונמטנש םינפה םירמתה
 לש רמוכ ןכו .מ"יו ייפב םש יאמדב (wo וניבר
 ולשבתיו וקחדיש ילכב םיבנע תפיסא b^ םיבנע
 לבא תומביל י"שריפ כ"ג ןייעו תורוכבב י"שריפכ
 לש גשומה הזבו "soin n .ד'ע מ'ב 'פסות ןייע
 ךוועב אבוהש ח'ר ירבד שרפא הטמקהו הקיחד
 ינוע ןושל אוה יכ אשימכ ןוגכ . . שומיכ ןוגכ

 תולמ רחא w^ א"צרה יציניוו יפרב ןכו דיילו יבו יא Yn י"כב םנמא ,רייפד ייגכ Rib ד ליצו ךשנ והזיא 7D ףו סר ןוכנ

 תורושה בוברעו pea דע יוכו בבוד ליחתמש רובדה 'וכו ךשנ והזיא ייפ (Gy) [*mos 57] תולמ םדוקו רמכמ ומכ

 לש רמוכ ראבל ףיסוה מ"בבו םיחספב רמכמ והמ (ח'ר ייפ ייפע) וניבר 'יפש רחא יכ ךורדל חונ תולמ רחא לי'צו אוה

 ךמס יכ ושריפ אל ךא םיבנע לש רמוכ ןינעב םינויצ איבהל ףיסוהו muy רמכממ קספ יכ ליחתה וב קספש המבו םיבנע

 /33 1/5 ייכבו יציניוו יפדב היכ )? .אמק הבר השאה יפב ליר יבו יא Ya ייכב היכ )5 = (.יג ,ג'ח) יב בבד יעב שימ לע

v23כ"ג אבוה םשו בבד יעב ןוכנל ה'כו (5  .יתהגהש ומכ ל"צו סיט םלוכו ריימ גב ייא יבו יא ויו  Unoםש ןויכש :יצ  

 YD קיימ nya : ר'ד ביפ תוכרב יוריב דוע 'יא לבא 'וכו רמוכ המ ידהנסב יילש וניבר איבה אל ןאכ לבא .בבוד תלמל

 רייפרב הייכ (* .א"פשת זמר םילהת יקליב דועו ב"צקתת זמר mo רישהש po אבוהו ךכחו cb רישהשבו yo ג"פד

 יב 533 עייייע דועו 5 הרעה ליינה yy ארמוכ (Q9 ann יא לשב 'עב לבא ארמכ גיונבו pen יציניוו יפדמ ץוח ע"פדשבו
 שירה b^ ןייעו ויכ 5s nen .זיכ רצ תשלשמ הכרב ןייע ש"ארה 'ופסותמו דיסחה הדוהי 'ר 'ופסותמ חכומדכ חיירל ךייש הז םג )5
 ילכ שממ אוהו היעק D" הדועס ילה rows אבוה ף"ירה ייפמ חכומ ןכו pesos שיו ילב תולבונ היד אימ א'פ 'אמדב
 .יוכו ורקיעו :םויפה תפסוה ילב .ליעלדכ ךורעה ןושל ג"כש ייסס הלרע תוכלהב איבה קר הזב שיגרה אל ז"ואהו וניבר
 כימ «j'y wi ןמ ץובקה אוהו אָתאָירְמְ ןיליאכ :ורמכנ :ונרוע B) ר"כיאב wm jk. E yt תועטב ספדנ םשו (5

 ע"ויע xw" ןאמ ג'מ זמר תישארב יקליבו גיונב (* .זיכ לייצו דייכ דיל י"כבו חפק יעב היכו זיכ ליצו יז viui )5 .םש
 תא שאה ינהכ םימירעמו םיבנוג EN ורועשו ןיבנג ל'צו ax ןיבוג ריב ייכבו איהלא בוג (i'n viz (זיפ ,א"ח) הלא

 .ןברק םהל בירקי ימ Handlungsweise '/fveux) = ימימג) םלעפמבו םהישעמב םהיהלא
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 «pw קיתעה תוכזל דומלתה ירקיע י"כבו אתסורמק
vu)םשו אטסורמק "גה  ^wכב ה"כו הרוצח " 

 :ןוכנל רוקמה אבוה 'צי ניו 'פ דב ,ר'בו 27
 ,'ח דצ תמאב ה'כו mb5 םויב mm^ אתקיספה
 ר"שהשבו אתסרמק ל"צו אתסימק תועטב םש קר
 -xaxyapo ראותה הזו ןיטורמק אתיא תא הפי 'פ

gewülbt, mit Bogen gemachtר"לב ןכו ^06, 69  

cameratusךיראא םשו רמק ע"ייע דועו  ONיהי  

 -- [םייחב יקלח

 u- wmm 'א ses 'עב חמושוה ע'למו שב
 «sieh. num הטימק pip שמכ ם"לב ןכו

zusammenziehenבור קו  p'5 mbןוזר ןינע סמכ  

abgezehrt seinםילעבש תולכונ ל"זרל לאשוהו  
 העש לכ 'פב C(welken, verwelken םיחמצב וא

 6 טיל םיחספ) pos ןיב םיחל ןיב ןהב ןיאצוי 'מגב
 שוריפ ב'א) — .םישומכ ןהב ןיאצוי ps ('אנ ת
 אוהו ו'אדצלפ י"שריפו ה"יחא]* ,(םיטמקנ
 ,יאס]א 533 flaccidus) ר"ל) 808010, 8000100 ט"יאל
 י"שר י"כ p^ השומכ ב'עס ג"ל הכוסמ היארהו
 אייטלפ י"שריפ ישמכד ןויכו :ז"ט ב"ב ,('ה"דיצלפ
 ןכו לבנו שבי b^ א"ריצלפ ל"צו א"דלצ no 'פדבו
 כ"ע שביימ mn םאו "b ב'בל י"כ ה"מגר 'יפב
 לבא ש"יריצלפ י"שריפ ןישומכ ב"עס א"ל הכוס
 bs ל"זו wb איבה ^n^ m תומשל י'שריפב
 א"רטשיילפ השימכ ןושל ונושלו ,ומוגרתכ לבת
 חרק !y" המח י'ע שומכ אוהש am b ומכ זעלב

noצ"לל ןויכו כ'ע האלנו שת  flestre, se flétrir 
dahinwelkenי'"שר ז"עלב היגהל שי הז י"םעו  

 ב'עס דיל 'ציבל י"שריפ ןייע mp .ל"נה ב'בב
msןיאו  puniכ'או םיבקרנ לצא וריכזה םשו  

 v^ ה"נכו -- .סמכ ירופ ןושלל בורק ונינע שמכ
 םיחפפ 'שורי ,ושומכיש רע ד'ע ר"נד ד'פר ש"מ

Yoט"כר  yyד'פס םשו ,ןישומכ אל . . ןישומכ  
 ותוארהב 'פ ר"תסא on שימכ ג"ערו ב"עס א"לר
 השומכ איה ירה ג"כפ ר'קיו .ןילילזו ןישימכ ןיניאד
 םה וליאכ :םש DU .תחרפמ איה ירה וכפה)
 p' ר"שהשב ןכו (ןיביטרמ :וכפה) ז'הועב ןישומכ
 החונ :תלצבח ינא p' ר"שהש :לעפנב .הנשושכ

 — [(תבטרמ :וכפה) שָמָּבְהל

ps sp» NDSעבוכ 35  uyעפושמו  
 eine runde, oben spitzzulaufende הלעמל

 (איער זימק תבש) ורשנש b^ 'מגב תיבח 'פב
 .יאתמוכ יל בה ל"א ףסוי ברד הימק םיאק הוה ייבא

 אנר Np) =) אָּתְמַּכ - (אָרְמּוּכ — רמכ

 רמוכ השענ :'ל 'יכרע Gap רצ Dv סיד ןייע) 'וכו
 yb ומצע רכמ ג"ונבו "ל ,ג'ח) חד יעב ה"כ ז"על
 היה רמוכ רמוא י'ר ןידמ qns :ורתי שיר 'תליכמ
 vb .פ'ס יתבר 'תקיספ Coup wo pis ע"ייעו
 א"עס א"נ ז"ע ?היה ז"ע לש רמוכ אל mm ע"שבר
 ןכו ןירמוכ תבוטב 'יפא . . ןירמוב תבוטב אלש
 DN ד"ע ט'לד א'פ םשו vy ג'מד ד"פ vy 'וריב
 ארמוכ הוה :התאמוט 'פ ר'כיא  .'וכו רמוכ היה
 ר"בד .םירמוכ תב הקבר n'b פ"ר ר'ב .'וכו יתא
 רמוא טוידה(ל) לשמ ט"פ ר"מש ,םירמוכ ןב ד"יפ

mbדוע 'יא 'א י"רתבו אירמוכ ןותעביו אייהלא  
 ,ב"כ .ז"מ ;'כ 05 תישארבל ןייע אָיִנְרַמּּכ ץובקה
 תצק "ny הרזגה ןינעבו — .ד" ,א'כ םירבדל ; ו"כ
 תופעוז םינפ ול שיש ימו רוחש רמכ ם"למ לצאנש
 דבוע .;<* ע"ל py והושה טשריפ mm 5 ןיאו
 איבהש הנושאר הארוהמ ורזגל ןוכנ רתויו ,לאה
 kamera דנעצ 'לבו (/> ('פ"למ ונייה רמכ שרשב

Priestergürtel :טנבאו רוזאב םירונח ויה םינהכה יכ  

 תונכל םעט ול ps ז"פל לבא ('ג רמק ע"יע)
 ןהכ לכ ארמוכ ס"לב DN .ףא) תומב ינהכ קר הככ
 םירמואש ימ תעדל nem יתעד ןכל ,(עמשמב אוה
 רעוב שוריפ רמח תארוהב רמכ ןמ mu הלמהש
 flamens ר"לב ןכו חבזמל ץעה קילדמ ןכ ארקנו

(fagmens = (ע"מב סעלרעפ) ןהכהו קילדמה  
 םיארקנ שאה ידבועש רבדה בורקו ('ש b" ף"זרהמ
 אטסיפאדנעצב תמאבו םייסרפ םינחכ Dm הככ
 ובארטש לצאו שא דבוע ןהכ átharvan ןהכה ארקנ
 תקתעה אוה רמוכ כ"או 260010800, 6

 יוניכה m3 ל'זר ןישמתשמו ל"נה תיסרפ הלמ
 b'b 3'5 אוהש san ןושל לע לפונ ןושל אוהש

 — s onn] ע"ייע שא דבוע תארוהב

zu einem BSehutt- ח' 35m by nm» רַמָּב * 

(haufen werdenג"ער ב"יד י"פר מ"ב "ורי  

 ןינעה יפלו הלפמ השענו ברחנ b^ רונתכ רמכנ
y'mp ^bןינעמ ןוכנ ילב םינפה הארמבו םרהנ  

 ,םיבנע לש רמוכ

 die הפכ 0600066 ינוי 'שלב) אָסְּורַמַּכ ₪

ca- 531 Wülbung, das Gewolbte 
  GQneratioתולכ םויב יהיו תשרפ הבר רבדמב שרדמ

^B תויושע pes vn אסורמכ pos O75 השמ 
b^y] (ארמק) ע"ייע עבוק ןימכ רורעקש רבד "53 

 ג"ישת זמר אשנ 'קליבו ה"יחא]|* = = ,[יב רמק
 .ויח אטסרמק ןימכ "גה  ysוניבר איבה 'ב רמק

 דיפ ןיבוריע רצח ישנא 'מגב ןיפתתשמ רציכ 'פב | (ריכזה אלש ג"י רצ ט'דסב im .שוריפ י"פע)

 .אירלפ םיסופדבו (5 .ר"ת imm פ"או יב ןעבגימ סיש י"כב ןוכנ ה"כו )? .עילמ בתכש ומכ אל )!

92 * 



 952 ןִּכ - (אָּתְמּוּפ =) אָּתְמְּכ בנר

 nb ךירצד הררג בגאב רמולכ אוה ("ידיאד
 אלו ינתק תבש םש ינשמ יכה םושמ )^ הריכזהל
 יבג אכה לבא המוקמב שרופמש (" השרפל חרט
 רמולכ ?ןוהיהנכב pv אנת ("י מ ("הלעמה
 ןישרופמש תואלעה תכסמ המשש אתכסמ שי
 ןויכ אלא ינתק האלעה םשד (" יכה ינשילד םש
 ןאכ שרפל ךירצ היה אתכסמ (" הל ןיאש
 ברל היל אישק יכהלו הלעמהו  הלעמה
 שריפו ןוהיכניב בותכ תואחסונב ב"א) — .(" "יביב
 רתוי יל תיארנ ךורעה לעב m" םתומוקמב ישר
 ונינפל 'יא הנושאר םעפב [DN ,(הנוכנ
 לעו maya הינש םעפבו ןוהיכניבא pnm אנת
 ד"עפלו םתומוקמב י"שרל סחוימה b" ןורחאה הז
 יכ ןושארה ןויצ לע "פה הז ךושמל רתוי ןכתי
 ןוהיכניבא ןמ ףלאו תישרש איה ןוהיכניב ןמ ת"יבה
 ןושארה לע יאק י"שריפ כ"או לע תארוה שמתשמ
 ב'ה ד"ל 'ב 1^ "53 כ'ג אתיא ךורעה יסופד "גו
 לבא ןוהתי הנכב תחת 'א ו"ו י"כב ל"צכו ר'בו
 ^3( ןוהיכנוכב םימעפה יתשב אתיא ה"מגר י"כב
 הנכ ןמ ותרזג םעטמ אל ךא רתוי חונ ןתנ וניבר
 םוקמ -b &C^ פ"למ ד'עפל pw יכ ארקמ לש
 (ןוהיהנוכב =) ןוהיהנכב .כ"או Ort, Platz בשומו
 avahana, ahvana דנעצ ןושלבו .םתומוקמב "פ

 ד"עפל sm (1, 724 סרילואוול תויסרפ מ"צוא ןייע)
 ,anhu םוקמ דנעצ ןושלב דועו ,ל"נה ס"שה "יג

acanh3. 85 יטסוי) ( mnיגל בורק כ"ג " Den 
 תומבי) הנכמ תרויג םג .שרפמ יתייה יתארי ילולו
 םוקממ nova רמולכ %- ונייהו ל"נה פ"למ לינה
 ןכו השודקב הדלונ איהש התיבמ תרויג .הבשומ
 ןויכ הפיו Proselytin von Haus aus ש"אלב רמאנ
 איה יכ ד"עפל 5^ וא .הנוכממ :הנכמ "יפב י"שר
 תרויג התיה רמולכ היוה שוריפ OU OS ע"למ
 אזח והיינכב אזח ^« ד'עפל ןינעה הזמו .התיוהמ

cra mas»(ישא בר י"כה ^35 וא) בר האר "5. )5  

  Gubאתמוכב וילע ןיפתכמ םיברשכ אמל )
  ammoא'צםש ריעה תוגג לכ 'פד ג"ובו

 (א'עס *)  wwקרפמ אוהו הל ביתומ  nbאתמוכב
 ק"מ) ןיחלגמ ולאו קרפד ג'רבו .ארדוסו  Greרבד

 ןיליפת ואל והיא יאמ שארב ופוגמ ץוח אוהש
 ארדוסו אתמוכ אל אפפ בר רמא *(,  ^bןו א ג *(

 הלוע ןיאו שארה אלמכ איהש הבר תעבגמ אתמוכ
 שארה ןמ הלעמל  m moט"ל ןיטיג טג חלושה 'פב

 אדשו ( אתמוכ 6ארבנ אוהה לקש סיעס
 אתמאל  Cינק רמולכ ךישפנ ינקו אה ינק הל רמא

 ה"יחא]* .ןיפילחב ךישפנ " "b "fמ"כב
 יתאצמ ןואג םשב ךורעה 'יפכ לבא עבוכ :אתמוכ

  guiדצ לבא 'לה תאיג  ro'ר םשב איבהש
 ואבוה וירבדו ות ע ב גמ :אתמכ 'יפש הי ת תמ

 ף"רבו .ל"גה ן"במרל םדאה תרותב  "3nתבשב
 יאתמוכ ל"צו יאטמוק 'טשוק 'פדבו יאתמוק :ל"נה

  573) 2% LISTO s,((ה"עק דצ תבש  my[עבכ ע"ייע --

 ,Gestell םיסב ונייה מ"למ 53'5 וניבר תעדל) 13
 ,Ort ע"למ דועו פ"ל ןינעמ םג ד"עפלו

Platz, Entstehungול ואיצוה קרפב (םינפב ןייע  
 היה ש amm ןכ לע וחינהו אצי (נ'עס גינ אמוי)

 ל"צ] (ci35w "מ  םילכב א" 'פ .6 לכי הב

 ,in ("שוריפ .םילכ ("ינגוהמ םילכ (" [ינכמ

 ןנימגרתמו ונכ תאו )0/2 ,א"כ תומש) ביתכדכ םיסיסב
mnתומבי) ינומע 'מגב לרעה 'פב .(* 'היסיסב  ry 

 ,איכ ארקי) השא np וימעמ הלותב ow יכ 655

o^תרויג איבהל  misהנוהכל הרשכ איהש . ^p 
 היעמבש רבועה ^C ןכ C5 איהש nes היהתש הנכמ
 התיהו המא הרייגתנש qus ^b תרויג היהת איה
 תותירכד ק"פב .("השודקב nan וז לש התרוה
 אנת ז"עו תבש ימד ימ .C2 תבשה תא ללחמ 'מגב
 ולש אתכסמב אנש דחא לכ, b^ ןוהיהנכב ןוהתי
 אכה תותירכ יבג ךכלה ויניד לכו ויתוכלה לכ

 ג"ונב (5 .יתאצמ אל ינאו oy דיה לכ יפד ג"סב הזכ ןויצה הז תחת אתיא 'א ym די בתכב )* .אמתוכב ד"טב ו'ופדב )1

 דצ לבא ילה תאיג pos .אתמוכא יוכו רמא ןיליפתא ואל יאמ (oni רבד שארב (הרומאה :ס"ש די בתכב) היוה ףא
"nיציניוו סופדב אוה ןכו ב"הו 'א ויו די בתכב אוה ןכ )* .אתמיכ ג"ע ט"נ ןיבמרל םדאה תרותבו אתמכ אתיא . 

 בתכב אוה ןכו )? ינש ה my ונינפלו )? .םש אתיאד אתתא לע יאקו ,הב aa )7 .היתמוכ ג"ונב (* ,אתיל ונינפל )5
 mb טירסב הייכו ישמא "3 אוה ןכו ('% :וינ a3 אוה ןכו לכיהבש גיונבו שייארבו ורזיפ תוינשמבו םישב דיל די
 ישמא 'דבו שורי איליסאב 'פדב לבא שוריפ ר"פדב אוה ןכו יאיציניוו יזיפ יפדב ןוכנל אוה ןכ (%? ,יב p vw ןייע (1

 .נישו הפרה ,סופורטיפא יעב שוריפ ספדנ ימלשוריב םוקמב men ךפיהבו .ימלשורי גארפ סופדב שבושמ רתויהו ימלשורי
 םשו י"שריפ כ'ג ןויעו (* .ןמ תועטב איליסאב יפדב (5 .אהיש ר"פדב f4) .7 דצ גיהרל ט"דס שו רי פממ קתעוה )5

 ייכ לש ץבוקבו איריאד ךורעה יסופד לכו רי'ב י"כבו יריאד ביה i33 לבא ו"ו י"כב דואמ ןוכנ ה"כ (* .הנוכממ : הנכמ
 ומכ m ידיאד 'יפו ! אתיירואד :ם"טב שוריפה .לכ קתעוה ונממ רשא הימגר cea ^W Cop ףד) תוחירכל אקילייגנא

 .ןשרפל חורטל הצר אלו ה"מגר 953 (%* .ןריכזהל ןהל :ליינה ייכ היימגר ייפב )19 .ךורעב שרופמדכ ci ךרד רמולכ ידייא
 ייכב ןוכנל ה"כ )35  .הלועמה האלהו יזיפמ עיפדב לבא הימגר י"כב היכו ימאו ריפדבו ביהו ו"ו v3 ןוכנל הייב (9
 היימגר "33 היכו רייפדב n3 )?* .םהל הימגר י"כב (?* ,ןיכה ונשינד הימגר י"כב )?? .ימו תועטב ע'יפדשבו ,ר"פדבו

 ,והיינבב סייטב D't י"כב )25 .לינה ה"מגר ייפמ קתענ ןמוסמה en" לכ (* .הלעמ ע"פרב ג"ונבו
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 ףסכ bmx ^b םייִפַּּה דקנל ךירצ יוניבר ^35 | הזו םיחמוצ םהש דועב םתייוהב םולחב תותפלה

 m'PÜS ma cn"n יתארי ילולו Siberarbeiter | תלמ סיסב תארוהבו — .ר בו ח מ ב י"שריפש המ

ub sm;םוגרתבו  mu» Sm»ןייע (פ'לב  | mb ^pאיגולורטסא לש  Tafel der Astrologen 

 הארנ פ"כע .ל"נה 'יברעהו תיסרפה הלמה תארוהכ | ב"פס מ"ב ms 'תפסותב דועו א'ל sr א"מ 'גרת

 שוריפב וילע קלוח קר ג"הר ^5 רחא ררגנ וניברש | ןכהו ח"מ "à םילכבו 'וכו ןגוא ןכ ןירסוחמ ויה

"bןכו םיסב ןושאר 'יפ יפל 8 מ'דסב ג'הר  ^eתעדל יכ תולמה |  urisןילגרסמש המאה איה ןכה  
 ךורעב מ"י יפל לבא הנכה תארוה וז ג"הר תעדלו | ם"במרהל מ"יפב ה"כו Ya se םילכב הנכה ג'הר

 ןכהו ה"רב i'm "b bp רבדה ףוגב וניבר םיכסמ | .תלמב י"שריפ ןינעבו — rus אבה ע"ייע לבא
 ןכה יכ i'm 'יפל n" ^b יפל הדומ וניבר םג יכ -- ]135 ע"ייע תויננוכ

i2המאה ^5 ונינפלש םיסופדב וניבר ^25(  y'52)ז"עלבו םינזאמה םה אנכהו 'וכו לודנ ץע אוה  

 [ ו |
iecit MU sic enםיאמט אנכהו ןכה ולב 3^ 'פב  D^,אוה ןכה  

 EE eus 0 PORE Ü אנכהו ןכה D") םילכב 3" 'פב (םינפב ןייע
 | ןיפסכה וילע ולקשיו לודג ץע | חולחו םירפסה הב ןילגרסמש המאה b^ ,םיאמט
 Don שוריפ [אנכהו] .ארידתשיא זעלב ץירוקש ולקשיו לודג ץע אוה ןכה םישרפמ שיו .היתחתש

 1m by 1232275) pow ונניא הז יפלו רכה ןילגרסמש זעלב ןירוקש םינזאמה םה אנכהו ןיפסכה וילע

 טימשה קרו ןינעה ףרותב וירבד web on bn יכ ןילגרסמש המאה 'ארקנ ןכ 8^2( — C א"רידתשיא

 ש"ר לנא (ןיהאשו תכת) תויברעה תובית תא וכרדכ םינזאמה ךותב ושא לזרב M םגו ינוי 'שלב הב

 בתכ ןכל ,ונינפל אתיאדכ ךורעב רדסה אצמ רבכ | ,(וטפשמב לקשה היהי עצמאב ותויהב רשא
 ארקנ המאהד הארנו bm ךורעה ירבד לע Ye ז"פב | ys םילכל ש"רב אבוה ןושאוה en^ ה"יחאו*

visךורעה םשב ח"מ ב"יפ ב'ערבו  ngהנכ | מיי לש  momןכה אוה הילע ןילגרסמש  oyד"עפלו  

 וק «m המושרה "למ Lineal המאה אוה אנכה קר ח"מ ב"יפ םש ש"רב ןושארה 'יפה לצא אבוה

 Um em םילהת ןק = םליקע םגרתו םינזאמב Dna | be ץע ןוכנ רתויו לודנ י ל כ והז jon ^an םש
m»ת"ל בויא | רעלזייא יהמ םלענ הזו ח'מ ב'יפ םילכ ט"יות  ocoóy y (nאבה ע"ייע ןכ ןינעבו ] — 

 ;ןפוח 6א : וניבר תערל ,R33 = [ 833 = ( ja] שוריפמ קתעוה en" ףונ יכ עדו ao. א'ח ר"טב

 פ'למ הלאשוה ןפוח ne ד"עפלו ,הדמ (ב | 8 דצ bm ךפיהב שרופמ םש קר ג'הרל ט'דס
 'צמא ר"ל איה ה ד מ תארוהב .Haufen )59( = | ןיהאשו תכת b^ הנכהו jon i ('םיסב 'יפ ןכהו
 ןירקיעה (o 'מגב םיצרש Cm Ces (םינפב ןייע | לודג ץע אוהש תכת ותוא וארקיו לאעמשי ןושלב
 אקירומד אנוכו אנומכד אנוכ יתיל יער (p nas" | .ןיהאש וארקי םיינזאמהו ,םייפסכה voy ולקשיו
 וזחאש ימ קרפד תואופרבו .(' אתילולבשד אנוכו | ןושלב אפח ומשש pon now ןימכ 'יפ הנכהו
 C וכו אקליסד אמריפ ינוכ 'ז יתיל (איעס טיס (pos | "יפו .y'5 םירפסה וב ןילגרסמש הז ןימכו םימכח

ww nonהכלהב ןיברעמ לכב 'פד ג"רב .6' ןפוח אנוכ ^0 | חול 7 ע'לבו 4 ,—9  ם'לב  
Brettאוה ןיהאש תלמו  eosעו ' oייבא רמא ) (ביעס טיכ ןיבוריע הפוסב ('חקלנ לכה | ןושלו דק  

 תנוזינ mobs '5 ףוסב .אתידבמופד וכ pon | TEN דועו Wagebalken, Wagezüngelein םינזאמה

Sm ossטי'צ תובותכ) םיתאמ התבותכ התיחש הנמלא "33 | ונינע )5 תלמ ףורצב טרפב) 'עו ם"לב  
 ינכב ילייכד ארתאב 6%'  הליעמד ג"סבו G7 | םיפָשַּכו םיבכוכב יזוח לש טרפב תונובשחה חול
 אנוב 3/8( — .('" הדמ b" (" הטורפב אנכ אנכ | ןיפסכ wo  םייפסכה וילע ולקשיו לודג yy כ'או

 ו"ו י"כב שבושמ vi ראשב לבא ביה י"כבו ע"ופרב ה"כ )? .הנכה :א"הב Y ייפבו םישד הנשמבו תוינשמב היכו )!
 ש"ירב אתיאדכ איה בוט רתוי וא ( .הזל םדוקה ע'ייע )5 .ארותתשא רי'ב י''כבו אריתתשא 85 133 אריתתסא 'ב ויו 133 ארתתא
 ריפדב לבא wm יפדב לילבש יעב היכו רקיע ה"כ יכ yn ףוסב יתופסוהב ןייע אנוב x23 (5 .לינה םוקמב רעלזייא ןייע
 דועו ונינפל ה"כו (5 .(.ביכק רצ DU םיד) אנוכ י"שרבו ימגב יצנוש יפדבו אניכ תבש סיש ייכב D'$Y אנוכ םש יזיפו
 ק"העב (* .תיייבב ינוב ייגה אררפ 'עב לבא ילבחד אנוכו אנומכד אנוכו יחפלטד ינוכ . . אדירפ ינוכ . . אמריפ ינוכ :םש
 הפוסב תלמב ותנוכו )9 .חקינ א"מ גיפ הנשמב (i752 'צנוש 'דבו יוריבו ורזיפ תוינשמב היכו (5 .כיע םינפח אלמ :ב"נש
 י"שרבו /b/t י"כב היכו i13 דצ ןיבוריעב mou ירל חתפמ רפסב n'»i(!0 .רשעמ ףסכב חקלנ לכה הכלה ףוסב ליר

v3ינב םייטב 'א ויו י'כבו .זינ דצ ןיבוריע סיד לצא . %') m3ג''ונבו הליעמב י"שרל םחוימה ייפב ארתאב היכו תובותכב  
DUילאיכד ארתאב תואחסונ יתש וברעתנ (.ה"רע ףד אקיליוגנא י"כ ץבוקב) יליעמב י"כ ה"מגר 553( ינבזמד אתכודב  

snm»ייפב היכו (35  n3?םש חתפמ רפסבו םש : panהאר ילואו 'וכו תובותכב אתיאו הדימ לש המש איה ינוכ  
^b wsוב שמתשמו הז . 
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Beinamen geben, umschreiben *33 ס"לבו T1 

  (5ונבומ טשפמ וכפהל קוספה יוניכל לאשוה
  (umdeutenשדקמב )* (בייער ג"ל) רימתב ןורחא 'פב

 רמוא  Cתא  own'פב .ויוניכב הנידמבו ובתככ
 ןידרוי .'ג םיעס חינ מ" האנואש םשכ 'מגב בהזה

vn ינפ ןיבלמהו ורבחל ow הנכמה (' םנהיגל 
 ("שיא תשא לע אבהו םיברב  Cu"nונייה הנכמ

 ןיבלמ  ywשרד  maתא ארוקה קרפב .הימשב
 ןיקתשמ תוירעב הנכמה (חנשמב 00« דמוע הליגמה

  ams'רמג] €  nבר « vas pbp moןולקו
 [ומא *( . ^pתורע קוספ ארוקה,  T 28אל ומאו

 םירמואו ותוא ןיקתשמ תוירעה לכ ןכו ה גי
 המ ןילימ ררבמ התא יכו בותכש ומכ קוספה ארק ול
 ייפמ קתעוה ה"יחא]* = ."וניבר השמ רריב אלש

 סישב) ח"ר  Conק"הורב וניבר השמ םויפה םשו —
 ךרעה אוהו הפסוה דוע ןאכ שי גארפו 'שמא סופדב
 יתבתכש םעטהמ 5 'עמ ונייה ומוקממ ב"ר קיתעהש
 ע"ייע הנושאר הארוה ןינעב -- .(" ש"ע כ 'עב

 ,ש"מו 'א ךנח  paysקופפה ררבל 3^5 הינש הארוה
  sovןושארה ונינעכ  ^sביתי .ו'ל תועובשב דוע

 ןנתדכ ןיתינתמ אה רמאקו 'וכו )ר"ל   "BNהככי
 ביתי 'וכו הָּנַּכ ל"א (.ט'ל דצ תועובשל סיד ןייע) (יה

m ל"א 6 a'* םילהת) יונו qum לא םג רמאקו 
 « aאמיא יארקב לבא ןיתינתמ מ"ה אמיתד והמ

 םש .ל"מק ןנינכמ אל  rb'עב וניבר 'יג יפל ב"ער
 א לא םוקמ לש ולהאב םתינגו םתרת 'א רת
 יתאצמ ןכ יכ ח"ר תטשב ךלה וניברו ("הניכש

 י"כב  n" ^bץבוקב)  OUSםתרת (.ח"ס ףד 'גנא
 שרב) ביתכד יאהו םוקמ לש ולהאב םתינגו
 ךתלעהב ירפס .אוה יוניכב םכי לה אב 0'כ א
 םימעפ הברה "יא ןכו בותכה הניכש אלא ה"ק 'פ
 וניבר איבהש םירפוסה ינוקית ח"יב בותכה הניבש
 ג'ל 'ציב — ש"ע תומוקמה לכ יתנייצ 081322. 'עב
 'גרתב לעפתאבו .'ב ףנכ ע"ייע ס"ט אינכמ ב"עס

p'b3 "ys םשהו .'ז ,ט'כ לאקזחי ;'ד ,'א היעשי 
  swע"לבו  Beiame ASלש ןיב יול םש
 קמ  pjב"עס חיל תועובש)  "woאיער וינד היימ זיפ

  pn vonוכפהו "ט יד"כ  "nen pwשרופמה םש

mó  ו'נ 'דהנס ץובקבו שבועות. sore הטוס | 

 ב"ירגה בתכ הי"יחא|* .(תואחסונב בותכ

 ל"נה ןיבוריע לע ייגה וזב ב"ר תנוכ יכ ע"בשפהב
 ספדנש ןיטיגבש ןוילג לע רשפא וא 'וכו ינוב ןירת
 ב"ירגה רמא אל המל יתעדי אלו כ'ע ינוב א"פ םש
 s^ םשד ב'ער י'ק תבש לע יאק ב"רד תוטישפב
 «pv o ל"נ תמאבו .5 הרעה ןייע אנוב ונינפל

^inב'ח יא ןיב עב 'מושרה פ"למו ת"יבב תבשב , 
"pp 6a?ונב פ"לב , moiומכ הבוצק וגיא הדמ  

 D'b. ןיטיג) ףורגא אלמ י"שר תעדלו רמוחו ירכ
 אקליסד ינוב 'ז ב"עס םש mo ינוב ל"צו ינוכ 09
 אנוב .'ע ow דועו v אלמ ינוב י"שר .שריפו
 jp ףורגא אלמ י"שר שריפ יחפלטד אתיתשד
 תבשב א"לבו ב"ער p" תבשב ^w" שריפ
 וניבר תעדלו ('א ןמכ עיייעו ינוב ה"ד א"ער ז"ס
 ,הבוצק הניאש הדמ ןינע לכה יכ אוה דחאו ,ןפוח
 (' ל"נה 'ומוקמה לכב 5/22 וניבר "יג יפל םג לבא
 הניאש הדמ כ'ג ושוריפ 9 פ"לב יכ ונינע הז
 ל"נה תומוקמ ראשב לבא .רמוחו ירכ ומכ הבוצק
 ל"צכו 'יגה רקיע ף"כב יאדוב הז ךרעב הנורחאב
 yb שיו י"שר י"כב אתיאדכ ןיבוריע י"שרב םג
 cana, canna, kanna תיעצמא רילמ C אנכ ,אנוכ

 'צמא ר"לב דועו Kanne ש"אלב חל רבדל הדמ
"TIN! cunaאוה  euua, cupa DPומכ הדמ אוהו  

 ארמחד אנובו ,'ע ןיטיגב ןינעה הזמ ד"עפלו ןייל סוכ
 שבתשנו ןשי ןיי סוכ שוריפ א גו כ ל"צו אקיתע
 אלש ע"צו יחפלטד אתיתשד אנוב ומידקמ רשאמ
 אלמ רמול ךייש אל םש יכ ארמחד אנוב י"שריפ
 y ךורעב אתיל bn ב"ירגה ריעהש ומכ ףורגא
 ם"רהמ תעדל היאר nb איבהל שי התעמו .תיתש
 אנכהו ןכ יכ (ח"מ b"3 םילכל p "nmi אבוה)
 הנטק הדמו הלודג הדמ איה םש םילכב היונשש
 הלעה דועו ךיראה יכ ח"פר תולהאל ט"יות ןייעו
 ןכהו האובתה הב ןידדומש הדמ איה אנכ יכ םש
 הז ep .כ"ע הדמה תא הב םיקחומש קחמ אוה
 ,האובת לש הדמ שע< פ'ל אוה אנכ יכ 55
 תא וב ןיקחומש לקמ A פ'לב = ןכ דועו

 -- [האובתה

m» = j3לעיפב מ"למ )*  "snb ^p n?םשב  
 y'b3 ה"כו יטרפה םש תמלעהב ויראותמ דחא

(iייג יפל ךעכ יעב דועו  Y^ v3ןכו — שייע  (yiריפדב אתיא לינה .'ע ןיטיגמ הז וניבר ןייצש תיתש  DBליסאבו  
 שיו ירמגב my CN ו"ופרב )5 ,ינווכ י"שרבו ימגב יצנוש יפרב ןיבוריעבו )*  ,תייבב אתיא ישמאו יציניוו 'פדבו אנו כ

pino?הנשמ יכ  aenלבא םירמוא ויה גיונב (*  neniרצקמ היה וניברו רהא ןושלב תצק גונב (* .ךורעבכ ייא וימ זיפ  
 רחא רדס שי 353 לבא םש מיב מ"טשמ רדסה חכומ ןכו (* ,תרחא ייג םג התיהש הארנ i'n יישר בתכש הממ לבא

gyיתמלשה )5 .5 ונינפל (?  y veyןכ 'עב וגשריפ רבכ םייסו רמאמה הז איבה םש יכ יד ןלק  "y 

mu (הלגת קויד ילב ע'יפרשבו .ר"פדבו ביה י"כב ןוכנל , )ילשוריב שרופמ ןכו רתסנ ףוגב וארקב יוניכה 27 nou 
woייפ הליגמב י"שרו הימיאד אתיירעבו יובאד אתיירעב תוירעב הנכמה גזע היעד  ayaרעלזייא יחהמ הז םלענו )!9  

veaסיד לעב ואיבה אל ןכו ה"תת זמר םירבד טוקליב ייל ןכו אתיל ג"ונב ('1 .118 א"ח  "pe paתואחסונה . 
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 הלמ די by! leise, gelind תחנו לקב שוריפ =
 ונייה תחנב Tm5 רמולכ ודי לע ג'הר 'יפ תיברע
 ילב, :ר"'עפל טמשנ אוהש תלמ sns טעמ טעמ
 םשהו ע"למ הלמה הרזגנו .'תייטב, וא "לאעמשי
 ןכו Windungen תוכירכ B C^ תויננוכ = םיניכ
 ןינכ 'קליה ^1 רתוי inn הז יפלו SU ע"לב
 ילייגנא 705 ץבוקב) ןילוחל י"כ ה"מגר ^63 לבא
 וניבה כ"או 5p םינוקית :תויננוכ 'יפ Cv ףד

 ונייה v» nm ןושלמ «p "wo p» p^ לעפמ
 : ירפסב mmm ןב ןועמש 'ר pun ןכו .ש"ע סיסב
 ,ךסי סב לע ךבישוה :ךננוכיו שרדש Cot 'פ וניזאה)
 ךאשע :ךננוכיו הדוהי 'ר שרד םש ירפסב דועו

m5ןיוכ , qv5 epo)םיכקנו םיללח .רמולכ  
 : ךגנוכיו GE ןילוחכ) pw שרד מ'רו ,תונולחהכ
 כ'או וירפוס . . ויאיבנ . . וינהכ היב אלוכד אכרכ
 תיבו רדח =- grob כ'ג ןויכ ילואו ןוכמ ןושלמ
 רמולכ ר"קיו 'יג "יפל ןיניק ןיניק שוריפ ןכו בשומ

cvmלעופהו — םש כ"מ ןייע .םירדח . jo 
"M gewundenב'פס ןירישכמ 'תפסותב כ"ג ] — 

ms 2) n3הב ןימישמש .הרידק 02:15 ע'לב  
 (.זימ תבש) הריכ 'פד ג"סב .Kohlentopf) םילחג

 6 איכ םימלש ןיאיבמ 'מגב בוט םוי 'פב הציבבו
 ןישועש התחמ b^ .הימטיק בגא אנונכ ןנילטלטמ
 ,האוצ הב תוסכל איזחד הימטיק בגא ,רמגומה הב
 bp י"לב שוריפ ב"א) — quss לאעמשי 'לב ןכו

mypסוקסידו ), nons)ותנוכ  byי"ל  
xovoüvקדצהו .ןינעה יפל ןוכנ וניאו  x5» oy 

 .ילכ אוה אנונכו 47b תבשל n5^ ן"במרה b^ ןכו
 שוריפ םש דועו ,רדק 'לב ןונכלא ארקנה תשוחנ
 הממו כ"ע ךורעה לעב ןתנ 'ר 'יפ ןכו התחמ אנונכ
 ומצע םשב םא יכ ךורעה םשב j'en איבה אלש
 תמאבו וינפל היה sow עמשמ ןונכ ארקנ ע'לב יכ
 ןינעה cb ןוכנל 'יפ י"שרו -- ר"פדב םויסה "יל
 י"שר די בתכבו םילחגה וב םימישמש ילכ 'ציבב
 יתאצמ ןכו (היכ רצ יציבל 07( םילחג וב ןינתונש
 י"שריפב תצק יונשב my ןייעו ,'ציבל יריאמה 'דיחב
 םשב ן"רהו ו'פ b 'b^ תבש 'לה ז"ואב ןייעו תבשב
 — s'y] ראילומ ןיעכ אוה ילכ אנונכ b^ ה"ארה

 eine 0010- תועוקפ p וניבר שוריפ יפל) 5:53
 quintenart 2ד"עפלו  mxפ"לב ארקנה  

(Artischoke Q2בובא 'מגב םיצרש 'ח קרפב  
 רגנכ ןורגנא ןנחוי 'ר רמא 6ט'ק תבש) (' האור

 הנר 13 = 133) — 01333

anbק"מ 'ורי  Yoג'פד : paכורלו םירב ד לש  
 — ADNOT א'מ א'פ םירדנב תואמגוד ןייע ץובקב

 — !הסוי ע"ייע npv הכי יוניכ ןינעבו

 איה ןכ b^ א'הה תמטשהב יִה «p = יִניִּכ = ןָּ
ist. esד"ע ז"טד 355 האיפ 'ורי) ימלשוריב )0  

 "J'y r3 א"פ nbn "Y א .ח"כד ב'פ םיאלכ יורי
vיי"ד ט"פר תומבי 'ורי ,ד"עס ב"כד ה'פס ןיבוריע  

 דועו .ג'כד ט"פס הטוס יורי ,ג"ע ב"יד 5"3 םשו

 .אתינתמ איה ןכ שוריפ .אתינתמ «cy (התלוז

 ,יניכ psy 205 ג"פר מ"ב 'שורי ה"נכו ה"יחא]*

 יניכו .ז"יד ב'פס האיפ 'ורי מ'ד אהימת 'לב הברהו
 תבש "ורי ,תבש יניכ ג'ע ז"יד ג'פ pen ,יניכ אלא

 ג"ע ט'נד N'D ןישודיק 'לשורי ,יניכ וא.:י'ד ז"פ
oy»יִניִבָה שארב אָה תבכרהב דועו  ^bןכ אה  

 — ['ב ןכה ע"ייע איה

 ימ תבכרהב הברהו ןאָּכ jb רוצק (ier, da) ןּכ *
:q5 =ןכימ  yyןאב . 

 ךרכו ףפכ ייפ Qe ,<= יברע 'שלמ ר'עפלנ 15
Krümmun- D?3315 ,D'»3 ; flechten, winden 

  (gen, Windungenינב ואצי 'מגב תופרט ולא 'פב
  vi pov) guysךשע אוה (ביעפ  qnבייל םירבד)

  0ךפהנש ןויכ םדאב תוינגוכ ה"בקה ארבש דמלמ )
 ןהמ דחא  by» wesהשא תשרפ ר'קיוב .תויחל

 עירזת יכ  G"Dר"א  popןייושע השא לש היעמ
  susםיניכ *(   Cppe peo.ןיליבח ןיליבח

 ןירישכמב ד"פב החושה שירב  bono (Ur)אוהש
 לע ןנוכמ  mewתא ןנכמה 9"מ) הרפב 'ז 'פב

 תא בבסמה שוריפ ,רשכ ('די לע די לע לכחה
 טעמ די לע רי לע וכרו בו תעבטב ודי לע לבחה

 אתנכד ארודה .("טעמ  Gp Pmונשריפ .רבכ
 (תיפק .ג"ח) ארודה ל"ר ה"יחא]* ,רדה ךרעב
 ןיקדה ןיעמה 'ולכ םש 'יאד א'פל וניבר ןויכו
 ל"נה הרפמ היאר איבהו הז לע הז ןיבבוסמה

 ןכלו לבחה תא ןנכמה  ^b:ןנכמה ןוכנל ןאכ םג
 י"פע אוהו ךרוכו . , בבסמה  ^bט"דסב ג'הר 99

 תיבחב םימה תא הלודש ןוגכ שוריפ ןנכמה ל'זו
 ןיכמ אוהש ודי לע לבחה תא ךרוכו  DMטעמ

 רבכו כ"ע 'סירג ןיכהד [ודי] (וידי) לעש רשכ טעמ
 תבשב :ןגיסרג יכהד ל"צש ל"ומ הינה  G'pר"א

 לבא .די לע רי לע ארסח  nonחינה ן י כמ אוהש
 רואיב אלב ( pure vsהנכה  memהעטש ומכ

 ל"תמע) יוועל בושחל  GI, 852יכ  ww DWע"ל

 תצקו (+ .ןיקופ ןיקופ םש יקליב )3 «qus pu ה"קתת זמר בויא יקליב לבא prp pep גייונב (* .ךפהנ םאש גיונב ('

 ןירושכמל שירה ייפ pun ג"הר ייפמ חכומ ןכו (5 .יא די ע"ייעו די לע nns םעפ קר ג"ונב לבא ג"הר ייפמ ןכ חכומ
 "3350/3 )7 .ןעגנודניוו ייפו ןוכנה אוהו םינפבמ םינונכ םינונכ ייגה ירפסב (5 ,ומצע םשמ ןכ b" יכ םש הרפו
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 שובל ןימ י"לב השוריפו הנניא ונלש תואסריגב וז
 DM יכ ונינפל b» nos^ ה"יחא]* .(יסרפ
 שבתשנו ינמ י ד גב רסילת 'מ י'כבו ינאמ רסירת
 תולבא bn" ג'ציר bns" תמאב ה'כו ינמ * 135 ןמ
 ז"" Tx העיוקה רעש ן"במרל א"הותבו ט"כ דצ
 ח'ר 'יפבו ,(ומוקמב ס'ד ןייענ י"שר י"כב ה"כו א"עס
 יתאצמו .ינאמ ידנכ ל"צו הינאמ ירבכ s ('נליוו סישב)

^naל'זו א"בטירה  smערקד לאומשדמ ןנישקאד  
 ונייה ינאמ ידנקד םושמ א פ מ ידנכ רסילת בר לע

monיתשב) ינאמ ידנכ ל"צו ^ םידגב לש  
 םא יכ םידגב לש תוליבח וניא לבא (םימעפ
 ,םש ם'ד לצא י"שר י"כב 'יארכ םידגב תופי לח
 חייש (T דנג 'עב ש"מ ןייע הלמה תרזג ןינעבו

b:לבא 59 ללירבל ןעטכארט  wn%3< ןינעב  
 — .[ידנכל תוכייש וז הלמל ןיא

 2( xS פילמ ד'עפל 8732 ןמ ץובקו יִדְנַּ
 tópfernes רצוי ילכ 2-5 ע'לל קתענו

(Geschirrארמגב העש לכ 'פב  yonירכנ לש  
 ידנכ ינבזמד והנהל לאומש רמאד 05 | םיחספ)
 קתעוה ה"יחא|* — ."ארחפד ינגא, 'יפ וניכזו וושא
 רמולכ וניבז וושא W^ םשו םיחפפל ח'ר 'יפמ
 י"שרב ה"כו וכיניבז וושא 'מ י"כבו ,'וכו לוזב ורכמ
 וושא ג"ונבו שורדילו ה"ד :ד"ל הכוס 'ופסותבו
 ךורעב («bu ח"ר "ג םייקל ל"נו יכידנכא יניבז
 לפש השענ 'יפ «$d ע"ל ןמ יווצ אוה וושא יכ
 אתיאדכ יכידנכא הלמהו .לוזב ורכמ ורועשו לוזו
 פ"למ םכרצוי ילכ רמולכ יוניכב ידנכ איה ס"שב
 רחפ Tw ןייע  ארחפד uw לש ונבומ ןכו ל"נה
 רצוי ילכ השוע b^ אקודנכ ראותה ונממו .ע"ומב

 — [ע"ומב ע"ייע

 ןכ QG'»b 'מ תוכרכ *55 ןימיר (?) [י]דנכ "פא
 סרג ךורעה לעב .תואחסונב בותכ

 Ü ש"ע ירנכ

 D^ ' ידנכ y'"y קּודְנַּכ פ"למ) אָקּודְנַּכ רפא
 ולא 'פ pon תכסמ (100 רצוי

 (אקודנכ) היל ילגיא אקודנכ ןימוינמ (C872 תופרט
 ילואו ,םידכ רכומ י"שריפ אשבורד [אקותסב ל'צ]
 ושוריפש אקדרווכ וא יקדנופ ומכ אקודנפ ןניסרג
 ה'דס לעב ב"ר ירבד איבה [nns .לשבמ
 D'& איבהל ב"רל mm) Cram ידב (p^ ןמינמ 'עב
 ונוקתל ונכרצוה אל לבא אבה ע"ייע רגנאוכ 'עב
 ש"מ ןייע דועו רומאכ איה המושרה פ"ל הלמה יכ

 b^ .םיפשכל ןיב איוליגל ןיב ולעמ (' יקייריתו
 שיו ויליאמ אצויש רבד ונימוקמב שי תובושתב
 ילבו רמ אוהו ('י ל א ל קוזרח רגנכ ותוא ןירוקש
 ןה ןהו וסירכ ריתמ ותוא ןיתוששכו לטנח יברע
 טעמב אצמנ בשע ןימ ערז י"לב b" ב"א) ,תועוקפ
 ונשעו האופרב תולוגס ול שיו בוט וחירו תונגה לכב
 םעו ה"יחא]* — .(םישחנה חירבמו םיפשכה דגנמ

wem ^bךירעמב ובתכב ונאזנול ם'רהמ םיכסמ  
 jm bun יברעבו זעלב א'דיטניקולוק רגנכ ל'זו
 .25=- yb sw לטנח mm »'y mw תועוקפ
 יעב יתכראה "35! תועוקפ ןימ אוהו 0

 המכב pw יתהגהו ךורעה ירבד שרפל ןוויגנא

 יכ 1, 668 סרילואוול מ"ואב יתיאר בוש LC םינפוא
 = ,2/.>= y" ראובמ יברע לש (.)5=) לטנח
 התעמו םודא םארמש לעוש לש םיאושק ^5 9% 9
 (תיב םוקמב ו) prn :קוזרח םוקמב הינהל יתעד
 אוה ילאל תלמו םיאושק b^ 3 >- שממ אוהו
 דואמ המו םודא ^5 ,)% יסרפ ןושל כ'ג
 042 תועוקפ pb ןירוקש שי יכ ךורעה ירבד םינכ

wiםיאושק רמולכ ילאל קזורח [ןירוקש  
 (פ"לב ילאל תארוהכ םינינפכ םילוגע וא) םימודא

nb)53'5 םג םילוגעו םימודא םיאושק וארקנ  
 Dy אוה דחאו ןוריגנא ד"עפל אוהו ריגנא =
 א"צ ב'ח אירכב ע"ייע רחא רגנכ שי דועו .רגנכ
 ררבוה any לבא וניבר תטשב יתבתכ הז לכו .ש"מו
 אוהו ךרעה תלחתב המושרה פ"ל אוה רגנכ יכיל

nexהמדאה ירפ ארוב וילע ןיכרבמו םדאל לכאנה  
 ב"ער 'ח ףד ו'פ תוכרב תוכלה ג"הבמ חכומדכ
 סובנק ינוערז פ'לב 15 < = גנדהש] (גנרהש)
 loas] =< יברע ןושלבו הליכאל םייואר

o NY 3222)חמצה הזו .המדאה ירפ  
Sע"לב ארקנ  e(298 נ"צנפפ ףעל ןייע) , 

 -- יחכונה qw לש qun epe ףוזרח הז ילואו
 -- Rosmarin, 9406 "bb] ילוא ןויכ ב"רו

 ש"אלב םישק םיחמצ AX)  ם'למ (* ד"עפל) "13
Geerhürteter Auswuchs, Warzeידנכ ימייקד  

 ונשריפ רבכ (ב"ער ח"מ ןילוה תופרמ ולא 'פב ידנכ
'y3רנט . 

 b" אדנוג ומכ שוריפ NT JD ץובקהו "523
 med- pers. Oberkleid 'צמא 353 ןכו 0%

(Ceandys, candisר ךומסד 'מגב ןיחלגמ ולאו 'פב ' 
 הישפנ m לאומשל היל רמא +ר'כ (p רזעילא
 הלמ ב'א) — .ינאמ ידנכ רסילת הילע ערק ברד

(tחילק א'יח) ןוריגנא ע"ייע תואחסונה יונש ןינעב  Cרגנבאו 2433« שימו .  Qםשו )? .יליאל ע"פרשבו ,ר'יפדב אוה ןכ  

 .ךורעה לעב ny pum (* 23 ידנכ yn ורזגל העט יוועל (* - 2 םוקמב ):<> b/w הטמלמ ^w הרוש .ט"לק ,א"חב
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lj; Ve- פ"לב mb i32 vo^ (ףוע םש $923 
der beflügelte Sünger ףנכ לעב ררושמ ^b 

 'מגב תופרט ולא 'פב Nachtigall) ףועה ןכ ארקנו
 אינכ אנהכ בר רמא (ביעס ביפ (por ףועה ינמיס
 ,(א'ער היל אמו השוגמ אורפ ךינמיסו ריסא אורפ
 .mm mns .(אינוב בותכ תואהסונב ב"א)
 ןכו ריסא אורפ י רש אינוב 153 ףיסוהל ב"רל
 יילש ומכ b^ וינפל p3 ילואו אינוב 'עב ריעה אל
 תומשה ינש כ'או י"כו םיסופדה לכב וניבר ינפל
 לעב ררושמ פ"לב םתארוה ןכ שממו םה ns םש
 -ש5 = כ'ג יסרפ 'לב bn ףוע ארקנו ףנכ
 יוניכה הז ול רחב אנהכ ברו ותרימז םיענמ ררושמה
 אורפ yy stb אורפ ןמיס וילע תתל ידכ
 י"כ ץבוקב) pon י"כ ח"מגר 'יפב ןכו י"שריפבו
 'מוימ ןויצה הז איבה (ב'עס ז"טש ףד אקילייגנא
 (DN האשע ףשכמש אשוגמא moe שריסו ל"נה
 הנכמ הפי תורימזה תומיענ בורמו כ"ע amen תיב
 ארקנ ןכו ףשכמ םשב ללאגיטכאנ ףועה תא םעה
 'חהו Zaubervogel. ףשכמ ףוע PE aM ט"לב

 bsw 182 איגאלאאז ורפסב א"עב b" ןהאזיוועל
 רב .אתפרדנא ע"ייעו bn םייסרפ תומש peo ילב

 — ]' הבח ,הגונרה /2 אדא

 ,בכבפ wow סיס בכנב ל

 ND22אָמיִנָּכ , cw mousשרשמ  "apםנכ  
 In- xvimsg "53 ןכו טשריפל מ"וא ןייע

(sekten, Ungezieferןלוכו ארמגב ןילוח שירב  

 אדח ןנחוי יבר הרמא אה GUy גיי (pov וטחשש
 היכו אימ B", ןירישכמד ןורחא 'פ שירב אנמיז
 ינפמ ib ויתוריפ הלעמה Ge qvis יפסותב
 אתניצר jun תוריפכש םיעלות b C^ אמינכה
 םיניכ א"פ .ןוטנמלסב («C G'yb sov ןנירמארכ
 .המהבבו םדאב םנכה יהתו 0" n/ תומש) בי תכדכ
 ש'רבו pw י"שריפב אתיא א"פכו ה"יחא]*
 םילופבש ש"נוציכ :םש זעול י"שרו ,ןירישכמל
 ש"נוצוכ ןיזיז ב"ער po ןילוחב זעול ןכו םישדעו
 שוריפ יפלו -- ;Holzwurm«. 60880, 0טפ8סמ אוה]

 קוידב אלש תצק םיעלות :אמינכ ךורעב ןושאר
 ט"פר ק"ב v םהיניב קוליח ונאצמ ירהש אוה

v3ר"ע  jmוביקרה םא לבא המינכה ןמ וביכרהש  
 תוריפב ןהש קייד הפי לבא m^ ןיעלותמ
 תובובקר אלו המינכ אל 'מ 'פ בקע ירפסב 'יאדכ
 הרשב ןתונ ינאש םשכ : םשו 'וכו תוריפב סנכת

(33 — N39 — NDTT)3 ₪ זנר 

 .יתעמש םשב W^ י"שריפו .((ו'לק ב"ח) קתסב 'עב
 אקילייגנא «v ץבוקב) ןילוחל י"כ ה"מגר 'יפבו
 120b שבד השוע :אקודנכ w^ (ב'עס ח"ש ףד
 אקותסב ךומפד הממ ושפנב ןכ רעישו כ'ע
 ןימינמ סרג )166 דצ) םלשה ןיסחויבו ,א שבו רד
 הזו כ'ע אבר ינפל םידכ רכומ היהש b^ אדוקנב
 ךרעב וניברו .,י"שרכ ורגל qux היהו י"שריפכ

proaש"ע ןוכנל סרג ] — 

 יפכ א"סב וניבר ואיבה רגנאוכ 'עב (Q אקדנוכ *

 ,ש"מו 33815 ע"ייע אוה ס"טו ע"פד 'יג =

ny» =( 023פ"לב ןכו ץובקב קר םינכ םנכ מ'למ  
(Laus, 188666 ^^הרפב 'ט 'פב  G5הרידה  

 ע"ייע ה"יחא]* | .ארד 'עב ונשריפ רבכ הנכהו

amaףדרנו אוה פ"ל כ"ג אריד יכ ש"מו :ט"לק  
 'תפסותב ןכו ב"מ הרפב ט"פ רחי ורכזוהו הנכ םע
 . . הרידה תא לכואה א"י bo ז"פ 'ומורת 'פריא י"כ
 "יאו IP ררפנה דקפנ מ"לבו .האובתבש הנכה תאו
 ,'וכו תבשב הניכ גרוהה :ז'ק .ב"י תבשב mp ל"זרדב
 ,'וכו וריבח ינפב הניכ גרוהה א"עס 70 הגינח
 יב yop Y'"y ,'וכו הניכ pap יא .ה"ס ןיבוריע
 «D^ mo .הבקנו .רכזר ny5 ב"עס O'D ןימיג

ny»וכל ליטק אל א'ער ב'פ תבש .ץוחתש והמ  
 .וכיינמא אניכ ג'ונבו 'מ י"כב ה"כ אנמא הניכ
 הברו mb הניכ . . הברו mb ןיא הניכ :ז"'ק :םש
 וז יכ ולעהש אמש ה'ד ,ב'י םש תופסות ןייע
 ארקנ םשו .תשחורה הניכ איה הכרו הרפ הניאש
 .תצפוקה הרוחש «mu תצפוקה הניכ : שוערפ
 םיניכ :ב'יק nbb" ,םיניכ יציב :ז'ק תבש ץובקהו
 ר'להק .םייעמ ינבבש םיניכ א"עס ב"פ ק"ב ,םינבל
 (ו ,היכ 2?( המר שונא יכ ףא :הבומה תוברב 'פ
 ולא "31 םש תבש 'פסותבו וייחבש םינכה ולא
 לש םיקלח ^ :תנשב 'פ ר'תסא .שארבש םינכ
 םלועה לכב דחאו םייסופב העשת םלועב םיניכ
 םלועל ודרי םינכ םיבק ^ אתיא :ט"מ ןישודיקב

 — [ידמ הלטנ העשת

 שרוח םש s פ"למ vysb אָתווְנְכְו 5253 *
 December שדוחה mp ןונכ ארקנו

 םישדחה ינשבו Ganuar שדוחה איְרִחַא ןונכו

 הזב יתעד יתיוח רבכו םהיגח םיירופה וגח הלא

 שרפל ה"שע ינונחב אתינקא 'עב ח"נר ,א"חב ןינעה
 א"פ ז"ע 'וריד אתוונכו ינונכ ל'נה תומש ידי לע

 Cry ט"לר

oq» !)ל"תמעב יוועל ייפ  i^nןכו ל"נה טרופריא די בתכ 'פסותב ןכו ג"ונב (?  ,ינריכזהש ילבמ 349  p/ny3המינכ . 
 Am ,ט"פ הרפל ג'הרל טיידסו ןצר ,ןוטנמלס ,הרד עיייעו (3

33 
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 לבקמה 'מגב לבקמה 'פב C npwb. סנוכב בקנ והז
 ןיאש לכ (א'עס היק 03. (" תשע אלו ורבחמ הדש
 ןנירמא ולש סנוכ שוריפ המח ינפ האור ולש סנוכ
 אוהו C) (דומעה ףוס c תחרה וב דומעתש ירכ

jusתציענ  monךכ ץראב ("  mתחרה ץעונשכ  
 הלועו שודג C) [ירכ] אוה םא האובת לש ירכב

  mwונאב ךכיפל תלפונ טעמ אוה םאו תחרה .
 אוהש רצה ירכב ץעונ «nm לש דצ הזיא קדקדל
 ןימכ הב שיש בחרה דצה וא קד אוהו תחר לש די
 לוביקו האובת הב הרוזש הירדצ ינשמ הנטק תרגסמ
 קרפב ןנתדכ סוניכ תיב spi nomi לש תחרה

GYm ("ymאמט הלבקל יושעה ללכה הז  '') 
 ןילעופה תא רכושה 'פד ג"רב )0 רוהט C סוניכל

ye ors)ב'ערו איעס ) sosותסינכב לעופ שיקל שיר  
 לש לעופ p man" לעב לשמ ותאיציב ולשמ
 om) ^n315 ברעה דע שמשה חרזישמ הרות

mpג'כ ,ב'כ : minםתנועמ לאו ןופסאי שמשה  
 הזו .ברע ידע ותדובעלו ולעפל םדא אצי ,ןוצברי
 תיבה לעב תכאלמ השועו רקובב םיכשמש לעופה
 ולשמ ףיסומו ומע השוע רסח שמשה תחירז םדוק
 דועבמ לעופה תיבה לעב חינמש הזו תיבה לעבל
 ,ולשמ חינמו ומע השוע on" .ברעה emp םוי

 אָמיִנָּכ — אָמנְּכ חנר

 'פ ר"שהש ץובקהו 'וכו תוריפב תיבובקרו המינכ

 ןישוע ויה אלו eo /n םירב) התלב אל שרד תפנ

 — [תּויִמְנְּב

N32 ^Cאמו ןָּכ ןמ בכרוה)  so nümlichוא  

= ND') = ND) ןמו 155 ^b '2 15 

(wie folgt, wie wir sagen werden 2*3ארזעב  

 C )208( אמנכ €^ יי אמגתפ אמנכו )7 ,'ד)

 אטנכ ןינעו .ןכ b (5 ." /n" פש  [אנרמא ל'צ]
 C רמאנש ומכ רחא b" .המ ןכ :ומכ

 b" שנכ by pm 5:3 ס"לב ה"כו מ'למ) 033
 דוע םגו einsammeln הפיסאו הזינג ןינע

pumתארוה  o-— — o5 vbלהואב אב  
 ל'זול לאשוהו pen םוקמב להואל איבה וא
 שירב bye) תומש yv םינפב jv םיאושנל
 ,pr שוריפ ,הסינכה ero ןימידקמ (en ee) יליגמ
 ןיסנכנש ינפמ הסינכה םוי וארקנ ישימח םויו ינש
 וארקיו רובצב וללפתיש ידכ םיכרכב םירפכה ינב
 סנוכב ויה 0" םילכב ^ קרפבו C "mmn. רפסב
 יפד ג'פב .תואמט ןלוכ הנוילעב ץרשה הקשמ
 ne" הקשמ (* סנוכב «3p Cn n3 עינצמה
 בקעי .אוביו G'D ג"'ע תשרפ ר"בב שרופמ ןכו | עקשמו לפסב םימ ןתונ שוריפ תאטח ימ שדקלמ
 שרופמ CUP תוכרבד ג'סבו .('* ברעב הדשה ןמ | וכותב םימה סנכי DW בקנה owes וכותב ילכה

nt» (tלימר לצא תועטב . ?) 0 אמיא 'עב שיימ ןייעוp wmשוריפמ קתעוה (5  n»יישר שריפ ןכו (אנליוו םישב)  
 ןילוחבו .טימ הדנב «m סנוכב 5n סנוככ ג"ונב לבא oU) ס"ד) פ"א (vx 'צנוש יפרב xn ןכו (+ .ב'יפ ק"ב ןייעו
 אתגולפ אוה םש הדנבו .ה ב y איבמ : םשו (.זיצ ףדב אנליוו סישב) תבשב חי"ר שוריפב wen ןכו (* .י"שרב .זיק
 לבא ימלשוריבו ריפדב n) ןכ (* .םא היד cU יפסותבו ש"ע הקשמ סנוכב בקינ cw עריל own ילכ ןיקדוב רציכ
 55: ידי לע והבא 'ר wei הזו אנינח 'רב יסוי 'רד ארמימ aem )^ .חתשע ילבב ס"שבו תוינשמבו השע עיפרשב
 תפחד < אתיא שוריפה לכ קתעוה ונממ רשא ח"ר םשב מ"טשב (5 .ונושל רוצקב וניבר תנוכ הזו יוכו ולש סנוכ ןיאש
 עייפרב )!! ^n. עיפדב שבתשנו («m^ Y, v3 ,ר"בו ב"ה ד"ל י"כב ןוכנל ה"כ (!% .םש no ses היכו (* .תינחד ליצו
 דוע ןייעו sms תצק תוכיראב מ"טשב אבוה חיר 'יפמ קתעוה תחרה לוביקו דע וניבר ייפ ('* .סונכל 3003 )! .האמט
 סגכמ רמולכ bx ארקנ אוה הכותו ךות (תחרהל) הל שיו :היכ מ"טשב ח'יר ייפ םויסהו ona ms םש מ"ב 'ופסות
 תיב Db 'יאד .בייד b'by מ"ב יורימ היאר איבהל שי סוניכ no ב וניבר ש"מו כ"ע רזפתהל חינמ וניאו תחרב האובתה
 לבא ר"במ היאר איבה ^m םגו לעופה היירס םש מ''ב יופסותב האבוה ח"ר תטישב הזב םג ךלה וניבר יכ עדו )!5 .סנכמ
 איבהש ר"בל כ"מ 573 ןייעו םהירבד םינכש אצמתו ר'יבבו יפסותב בטיה שייע ךופיא you םש יברדאש יופסותה ושקה רבכ
 ונפוא לע nos "p בשייל הצורש (ג"ע n^n דצ אדריפ סופד ר"דמב) ראות הפי 'יפב יתיארו יופסותה ילעב תא רוציקב
 ד"יב NOn ימאקרמ ונייה ושוריפכ עמשמ ר"בבש ח"ר שיימש 553 : ל"זו בתכו ח"ר ירברכ ךפיה אוהש ר"במ השקת אלש
 המ םולהל ול רשפא ךיא יתערי אל לבא בותכה ןירמ םגהנמ ונשש אלא אוה אתיירואד אניד ואלד עמשמ אוה לודגה
 סרג הוה אלד הארנו :ל"הזב ץריתו vun היאר איבהש quy לע no לעב הימתמ ןכו .אישוקב חינהש ש"ע 02( רמאש
 mun יוגו ven nen היב לש הברעהו םילעופ לש המכשה (onu אוה ד"יב won ימלשוריב ןניסרגדכ אלא ונתסרגב
 אנידמ אהד לעופ לשמ המכשה רמאש המל mao ולעפל םדא אציד רמול ךירצ אתשהר יוגו ולעפל cos אצי 'גו שמשה
 ה"ב לשמ הברעה וומאש המל היאר ברע ידע ותדובעלו וגהנ ןכש אוה לעופ לשמ הז םדוק ותמכשהו ץנהמ הינמז
 ךיא ינהמתו וגהנ ןכש אוה ה"ב לשמ םיבככה nay םדוק ות ןכל םדוק אובל רהממש המו ולצא בירעהל ךירצ אנידמד
 ח'ר לע טרפב דואמ המוצע אישוקה וזו .כ"ע חי"ר ייפכ אלא ושרפל רשפא יאש הזה ימלשוריה ןושל תופסותה ריכזה אל
 יל ש ור vis nova היאר איכה אל המלו שרדמה תא ונילע םקוע טעמכו ותטישל היאר ריבמ ונייה קחרממ איבה המל
 יופסות ילעבל הנמרזנ םירפוס תועט "3/33 עמשמ ןכש, ('ופסותה ילעב לש הרוסמה (vey ח"ר בהכש המש לינ ןכל
 ןייע שררמב וא ר"בב ימלשוריה תא םינושארה ופילחתש וניצמ יכ ליי דועו ימלשוריב ליר 3503 עמשמ ןכש ליצו
 איבמש תומוקמ הברהב וניצמ יכ (: ח"מק ילשוריה אובמ) ף"זרהמ טילחה רבכו (הרעהב ביער ביח) טג ךרעב אמגודה
 יכ ל"נ que qus לבא ש'ע 'לשוריה איבה אלו ימלשוריב אוה הלא םירמאמ סוקמ רקיעו vi ןמ םירמאמ ךורעה לעב



 das Einsammeln, D13* 3 ,D332 םשה דועו ,5

D'D i1'5 Aufnehmenא"ער  qviםיצעה סוניכ . 
 : ט"מ (m ,'וכו םיעשרל D33 ב"עס א'ע ןירדהנס
 םוקמ ד"ע ט"נד א'פ ןישודיק 'ורי .קחדה y סוניכ
 .ךורעב ליעל ןייע הקשמ bj» 5j רעש סוניכ
 הלהוא אב \ ;-5 ע"ל ומכ סנכ יפהינש הארוהב

ins Zelt tretenהכילהו האיב לכל לאשוה ונממו  
 eintreten unter םינתח תפוח ךותב האיבל טרפבו

den Hochzeitsbaldachin27 מ  j^אר  pwוכרב ' 

.'nתינעת .'ב םיחפפ  i^םלועל :'פ ק'ב  pj» 
 אדח D357 ןויכ נ"ע ג"כד ו"פ 'רהנס 'ורי ,'וכו םדא
 סנכנש םשכ :ז"לק תבש ליעפהו לעפנב הברהו ^«
 ,םיבוט םישעמלו הפוחלו הרותל םֶנָּכִי ןכ תירבל
 סנכנ :ד" הגיגח ילבבו :ז"עד ב"פ הגינח 'לשורי
 ןויכ : א"כ הטוס .םדרפ ע"ייע וסנכנ oun ,םולשב
 'וכרב ,םיאצויהו םיסנכנה ז"מ ,ח"פ mans ,הסנכנש
 ,והקרל . . 1353 w'p. 'רהנפ m'b "mb. :ח'כ
 ופנכנ ט"יס nmnb' ר"כיא ח"לק רצ כ"רד 'קיספ
 הינפצ 'קליו ו"לש זמר 'ר היעשי 'קלי ,םיאנוש
 ותירבב ופינכהל :ז"לק תבש .םיוג 0353 ז"סקת
 תבש ,'ג ףח yvy .ד"יד ט"פ תוכרב rv" ,א'א לש

n^pםא ע"ייע ב"עס  ^ (p anmיקלח יהי :םשו  
 תא ןיסינכמ ב"עס 'ג תובותכ ,'וכו תבש יסינכממ
 תא םיסינכמ ז"י 'יסר 'תחיתפ ר"כיא .'וכו תמה
 A2 איצומו וזב םינכמ ט"כפ ר"קיו ,'וכו םיתמה
 םיסינכמ bns .ג'ד א"פ תומבי 'לשורי הליאשהב
 :ז"נד א"פ ה"ר v" .םיהובגה םירהה ןיב ישאר

 לעפתהבו .הזה קפסמל םכמצע ןיסינכמ םתא המל
 זמר םילהת טוקלי ןיאצויו ןיסנכתמ ב"יפר ר'ב
 .ה"בקה לצא ש"המ ןיסנכתמ ('תקיספה םשב) א"לתת
 heirathen, ehelichen PN אשנ 'יפ ינש ןינעמו

 'בותכ ,'וכו הלותבה תא סנוכה א"עס ז"ט תוכרב
 םש ,ישילשב פונכל םש 'וכו הסנוכ יעיברב :'ג

iN"ּהָסְנָכ נ"שו :'פ .הלותב תקזחב הסנכ .ב"י  

D» 05^ 

 הארוהב ה"יחא]*  .'וכורזפ ("ןיסנכמד ('תיא
 מ"ד מ"לכ רובצו הפיסא ןינע 022 b^ הנושאר
 גיפס ש"מ 'שורי ,רידל ןאצ םסנוכה ND ו"פ ק"ב
 ןסניכ ^r פ"ר ר"מש ,ןילובגב והיסנכ y ר"נד

sunm gown byeםיעגנ  "b YD YOב'מ , 
 ppm .תסנוכמ ו"מ א"פ םש הבקנל .סנוכמ ג"מ
 DAD Cy רומזמ ט"וש 'D CR T" םש
 SU 4's תינעת ןיסנכתמ לעפתנבו לעפתהבו
 mob תצקב 'גרתב ה"כו א"פ פ"ס ,ט"נפ ר"ב וסנכתנ
 םשה ונממו .ןמגרותמב ע"ייע שנכ אצמנ בורלו
 ץובקהו א"פ ר"דמב N^D ר"פ תובא Verein הָי 023

nPDo2 —ר"כיא 'תחיתפ תויסנכ ינב ,י"מ ,ג'פ תובא  
D" ט"מפ ר"בב np'33 ןכו PIS אלו B enu zB 

Versammlungs- n2035 ךרעה שיר ןייע הסינכ. 
— 

haus, Synagoge |ורי ' Yr)דמועש ןהכ לכ ,ו"נד ז"פ  

 ינבל .ב"מ ג"פ mar ,ה"מ ה"פ תורוכב ,'וכו תסנכב

 תסנכה שאר . . תסנכה ןזח א"מ ז"פ אמוי ,תסנכה <

 ןילוח .תויסנכ ישאר ב"ער D'5 םיחספ ץובקהו

 ףוריצב בורלו .ןזח yy תויסנכ ריטפמ א"ער א"נ

 «y/o .נ"שו 6: א'ע in) nbp33 ma ע"ייע תיב

 ןירמא Ty ו"מד ב"פ 'וירוה 'שוריב ןכו ג

 ארקנו .שנכ ע"ייע אתשינכ ס"לבו 'וכו אתסינכב
 תוכרב ןייע לארשי תסנכ דובכה ראותב לארשי
 כ"רר 'תקיספ n^p: .ז"פ םיחספ ,ט"מ תבש :נ'נ
 םש יתבר 'קיספבו D'ep. דצ שישא שוש 'פ
 ,שרדמב הברה דועו ידוד המוד Cb ר"שהש ז"לפ
 דעומ יאירק םש ישנא לש הפיסא הארקנ דועו
 איזאב i" mob דע ינש ma תלחתמ הכשמש
 מ"ד ןייע Synode הלודגה תסנכ :הנש םיתאמ ךרעל
 יש נ א םשב וארקנ דעומ יאירקו ,האלהו 3 ף"זרמל

n023הֶָלורְּגַה  Pyתוכרב  wor bט'ס : 
 א"פ תובא /2 הליגמ ,א"ער ו"ט ב"ב (רטע ע"ייע)
 r'3 mp5 ןינעה ma ורובד ביחרה רבכו ,א"מ
 תלהק 'יפב ץטערג ןייעו האלהו 266 ד"ח ף"זרהמ

 ג"ע 'פ ר"בב אוהש רוקמה אוצמל חרט אוהו (ימלשוריב nnn) wai תלמ nes ייפב תשבושמה ייג ןתנ וניבר אצמ רבכ
 שיגרה ילואו .רומאכ חייר ייפ אוהש ושוריפ רותסל היאר הברדא םשמ יכ כיחמב בטיה קד אל אטהיר בגאו (ב'ע ונינפל)
 הז שוריפמ רזהש py הזו ןאכד ותטישל ךפיה א *פ איבהל ףיסוהו יחכונה quy לע זמר לעפ יעב יכ ומצעב וניבר הזב

 םימעפל .איבהש םילהתד הדגהמ ןאכד ותטישל היאר וניבר איבה אל nob עיצ תצק som .ןאכד ושוריפ החדנ ר"במ יכ
 ותדובעלו א"ד ל"הזב ייא vp mom טיושב יכ (םלשה ךורעל ה ת פממ רפסב ה"יא תעדל האראש ומכ תומוקמ העשתב)

 לעופה ךירצש לעופ לשמ הסינכהו תיבה לעב לש האיציה אהתש םימכח ורמא ןאכמ ל"ר םשב והבא ר"א ברע ידע
nuneשממ הזו .כ"ע ותיבב תויהל לעופה [עיפשמ 3^5[ (עיקשמ) אהתש תיבה לעב ךירצו ותכאלמב הרשב שמשה ול  

 nns הטיש םג (א"בטירו ,א''בשרה יופסות ד"באר) תוטשה רתי ןיב האבוהש מ''בל nbi יתיאר בוש .וניברו nos תטישכ
 ידע ותדובעלו món שרדמב עמשמ ןכו ןוכנ 'יפ הזו דע 'וכו "וכו רקבב הכאלמל ותסינכב לעופ '* 5 םי רח ח א ו ל"הזב
 כ"ע ריעב לעופה תא עיפשמ היעב אהישו «amb יוכו לעופ לש הסינכהו ה'עב לש האיציה אההש ל"זכח ורמא ןאכמ ברע

 םירחאו, תחת ילואו :(אתיל מייבל א"בטירה ייחב ונינפלו) איבטירה םשב מ"טש לעב איבה הז לכ ,ל"כע יוריב ורמא ןכו

 ל"נה ןינעה לכמ שיגרה אל ע"בשפה לעב יכ יתוארב יתכראה .םולשב אבי ומוקמ לע לכה זאו 'יפ ח"רו ליצ "ייפ

 םשו ריפדמ ץוח ע"פדב ה"כ )?  .ךורעב םג ל"צכ ילואו nya זיפס .תוכרב 'תפסותבו 'פ י"כבו תעשב ג"ונב )! .המואמ
 .םיסנכמה םש 'פסותו יפ י''כבו ןיסנכמש ע"פדבכ נ'בב לבא וגיגפל ןיסינכמה ה"כו ןיפינכמד

39 * 
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 ףוחסיל אל (א"עס vb ףד אקילייגנא י"כ ץובקבו
 רשבמ לטונ אוהש ילפכ וז עמשמ ילפכ שיניא
 : זימ ףדל ,'וכו ןענכ 53 iia וניאו דחא

pop»ףד םש 5  Grאתוש ווכ אקירומ  
 ףד "5 ץבוקב) .ד"נ ףרל .ןענכ 'לב «po ןולמוה
 nybp 'וכו הדיד [אפכמ] (הסכמ) אמיניא (.ב"יש
 (.ה"לש ףד י"כ ץבוקב) ay ףדל .'וכו ןענכ 'לב
 שמתשמ הברהו .גימ ןענכ 'שלב ןירוקש אמוקרע
 ןיגרפ ז"טר D non^ 'לה מ'ד ןייע ז"ואה ןענכ 'לב

"bגהו ןיגרפ ע"ייעו ןענכ 'לב א'ציבוקמ ךורעב ", 
on ovצילח ' ^bןענכ 'לב 'וכו לענמהו ו'פרת  

 pw .דול ןענכ 'לב , .דרב ב"ס 'יסס תבש 'לה .א"טס
 ח"ס 'יס םש .ה"ביקז ןענכ ילב . . תורוגח r'b "יס
 ג'קס my "b ,א"טיפוק ןענכ 'לב לענמ לש סופד
 יי ק"ס ר"פ D^ ןייעו ץ"טופ ןענכ 'לב 'וכו תסקופ
 ןענכ 'שלב . . תוקולע Yo ק"ס ג"פ D^ .ץ"יטופ
 ןענכ 'לב . . שפנ תב 'ד ק"ס ר"פ 'יס C י"צויפ

ms neןענב 'לב + + רונת .ביפש ייפ: 'ר ט'וי  
 יל ךרע ןענכ 'ל יונכה ןינעבו — סתלוז mm ג"שוא
 בתכו םירפסעווב "381 הטומכאה 'חה ידידי בתכמ

5mאוהו סואיזנייה לש מ"עב יתנייע  wsכ'ג  
 םינמרגהש רובעב Slave ןמ תרזגנ Selave תלמש
 םגו . . תוחפשלו םידבעל ןעוואלסה ייובש ורכמ
 רשא יאדסח 'רל בתכמבו םידבע דבע לע שי זמר
 ךלמ (םיכלמה) םהמו ל'זו בותכ רזוכ ךלמל ךרע
 ךלמו באלקצ לא םהש םילבגה ךלמו יזנכשא
 דוע ןייעו כ"ע ןעוואלפה םה םילבגהו .הניטנטשק
 .קעססעב ד"באר רעצטיפש 'חהל שימייהרוא רמאמ

 רבא אָפְנָפ ,ףָנּב פ"לב CX pb ןכו מ"למ) "23
 ,Flügel, Arm ותלוזו דגב תאפל לאשוהו

Zipfel, Saum3 תומביד ג"רב )0353 ןייע דועו  
 ויבא b^ .הלגי אל vos הארש ףנכ 0s ןייעו
 'פב ,ונב ותוא «nb אל היפנכ הארו השא סנאש
 האמ ג'ק יוחמתה ןמ !ew" ארמגב םיחספ יברע
 אתמב אזוזב ירק 'ק (*'יפ (* ךיפנכ mn אזוזב ירק
 והאיבהו C [וב לזלזת לא] הדשב ארק ךל ןמדזנו
 א"פ mms np דימ האצוח ןינתונשכ א"פ .ךדיב
 התוא םיש התוא הנקתו לוזב האצוה ךל ןינתונשכ
 ןיע ךל היהיו רחא התוא הארי אלש ךיפנכ תחת
 תרגרגה תקוספ 'מגב תופרט ולאו שירב .(' ערה

D33 p? 

 ג"פ ןיבוריע 'ורי sb וא סונכ וא א"ער UD םש
 'שוריב) .ךינסנכימו .ט"מד ז"פס ןיטיג 'ורי :א"כד
 ךיתסנכ אלו . . ןלפ םויל (ךיסכנמו ס"טב ןישינ
 םשו ,סנכשב ד"ע ר"כד א"פר תובותכ 'שורי ,'וכו
 היכו .ןסנוכל 5« הסנוכל ךירצ ןלמרא ןיסנכד ןיליא
 'שורי ,'וכו םוי דועבמ (ד'עס ח"לד א"פ אמוי יוריב

 סנוכ ראות םשל סונכל הצר :ב"ד א"פר תומכי
 תרמוש :ח"יד b'3 הטוס 'שורי ,םנוכ ןוממ םשל
 ר"להק : ו"ד ד"פ תומבי 'שורי לעפנ «npo םבי
 ז"פ תוחמשבו ךיתוחא ינב תא ילדגו יסנכיה 'ט ,'ט
 ןינעב nbus םשהו ,'יכו ילדגתו יסנכתה לעפתהב
 ,מ"כ הכוס ב"מ ר"פ 'וכרב ןייע האיצי 1565 ןושאר

vינש ןינעב ןכו .א"יפ ר"דמב ג"ע ב"כד ה"פ 'וריע  
 מ"ב .ב"י DD ,התאיציב . . התסינכב ד"מ ח"פ 'ובותכ

 — y" הסנכה טשפומה םשו ,הפוחל ןתסינכ ,ד"ק
 —]'3 סבכ ע"ייע ד"מ תוסינכ ינימ

p33 *הפיפכו השיבכ ןינע \;<= ע"למ ל'נ)  "y 
 (0ומ- zusammengedrückt sein הכירד

 אוה וליכ ותוא (pum :ט"יד א"פ ןיבוריע 'לשורי
 ,'וכו המכ הסונכ 'יפא .ב"גד א"פ הכוס 'ורי ,םּונכ
 לועפ ינוניבו .וז הדמב הלועו סנוכ א"מ ג"פ תודמ
 סשהו .דופש ע"ייע וב םּונָּבַה א"פ bns" 'תפסות

byisע"לב)  (oר"כד ז'פר ןיבוריע ימלשורי  
 ,שָבָּכ ךרע ןייע ב"עס

p33 *ערכ תארוהל בורק עַנָּב מ'למ)  ju» ^b 
 sich beugen, demüthigen) חור תלפשה

 ידי לע imet א"יפס תומורת y" ליִעָפ ינוניבב
 :ז"ט ק"מ : לעפתא .(ןיזיחפ וכפה) ןיִעיִנָּכ ןוניאד
 אל ג"לפ ר"ב ,תעלבומ ו"יתו הימקמ אָעְנַּביִא אלו
 ו"סד ג"פ תינעת 'לשורי ,הינימ תענכתיא »)322008
 Gp ,ג"ח) םורד ע"ייע ןיענכתמ אל , . ןיענכתמ ג'ע
 הענכ sm ר"עפ ז"לד ג"פר םירדנ 'ורי )0 הענכ *

 «now ^b ny ל"צו ס"ט ןירטיק ילמ
 יוועל 'חהו ,ענענ 'עו אתנמ ע"ייע Minze ארקנה

 m3! אוהש רמול העט
q23 *לע ןענכ ןושל רמאנ  newםייואלפה  

Glaviseh)ע"ייע  paeאובמב ש"מו  VII 
 ה"מגר רובדה הזב שמתשמ רבכ יכ יל ררבוה התעו

b"איבהש י'כב תומוקמ המכב יתאצמ ןכ יכ  
 :'ח ףדל מ'ד ןילוחל 'יפב טרפבו ןושלה הז ה"מנר

 אזוזב ירק 'ק א" סם :'יפ םדוק ליצש ל"נ )3 ,יתותו םשו ת"האב הייכו )? Blutegel, pióeza. ירגנוה ילב ןכו (1
 יתמלשה i)  .וניבר ייגכ ייא bn" הז קתעוה ונממ רשא חי"ר ייפב לבא אזוזב אתמב רדפה ctn 15355 ה"כו את מ ב

"esיישריפב ייפה הזל בורק תצק )5 .חייר  noitעדו .ש"ע  c»אלב הנשאר ייגב ולע ךורעב םינורחאה םישוריפה ינש  
 .האמ פ'או ימ י"כב יכ דוע עדו חיר ייפו ייג אוהש 'וכו אתמב אזוזב ירק 'ק ייפ םדוק םרדסל יוארהמ ןכלו אתמב תלמ
 כ"ע אתמב לי'צ ילואו (ה"עק דצ) סייד לעב בתכו ךפנכ mn ny מ ו אזוזב ירק האמ יב י"כבו ,ךפנכ יתות ה ע מ ב ירק
 אתמב :תויהל העמב שבתשנ כ"חאו דחי ןללכ יב י"כו העמב mn ייג יפכו אזוזב תחא ייג יפכ וברעתנ תואסריג יתש יכ גילו
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pomיתערלו .(ז"חא אבה ע"ייע) איפונכ 'למ'יפ ל"נה יאמר | תעבטמ הטיחשל רשכ ולוכ ראוצה לכ (.הימ  
 תליטנב ריהז היהש םיפנכ לעב עשילא ארקנ | הצק שוריפ ,הנותחתה האירה ('ףנכ דעו הלודג
 ןיכירצ ןיליפת םש תבשב ייאש המ om םידי | C ץראה ףנכמ 0'ט ה"כ ?my ביתכדכ האירה
 ב"פ תוכרב 'וריבו םיפנכ לעב עשילאכ יקנ qu | םודרקב זחוא רוהט היה (ה'מ ג"יפ הרפד ןורחא 'פכו
 שבלי אל םיפנכ לעב עשילאכ וניאש לכ ג"עס ד'ד | ףנכב G^ /3 9m ביתכדכ b^ 6 ופנ כב אמט
 תפסוה איה םש צ"האב ss תעדלו ןיליפת | ו תצצ ק מ ב אמטה םודרקב אוה זחוא רוהטה ('ודגב

ammאמליד א'ער 'ה תבשב : די תארוהב דועו .םינואגה | "מ םילכב א"יפ תוכתמ ילכב | .וילע  
 b" י"שרו ודי טישוה b^ הלביקו היפנכ טישפד | ךכ ןיב םיפנכ לוביק תיב הב שי םא C אינופמוס

poותרוצ והזו האמט ךכ  LCTTTTקרפבו 6  | ayaןייע םיפנכה ישאר .ד"פ םיחפפ המ הב מ 6:  
 pem ןויצב ליעל ןייע האירמ .ע"ומב םחס ךרע | םייפנכהו ברטקהו תכתמ לש לועה Oe היי יילכ) 4^
 ולא )3 a^ nop תוארה (we ח"יפר vun | םהב שי לועה ישאר 'יפ תועוצרה תא תולבקמה
 סולקנוא 'גרתש המ הז ד"עפלו 'וכו האירה יפנכ | לכ שארבו muy ינש םיבקנה ינשבו ןירוח ינש
 הל שיש שוריפ NDS n3 ;(ג"' "n םירבל) הארהו | C רקבה ןיכשומש תועוצרה םשל ןיסינכמ yy בקנ
 'ופו ע"לב ומכ ושוריפו ^n ל כמ € ,הקזח mW | םייפנכל ןילבקמ 605 ג"פב המכ דע 'פב תורוכבב
 םילכ ןייע ןורחאה הצק e^ ךרעה תלחתב המושרה | ("זרואה 'פב יאמד 'תפסותב ,תורהטל ןילבקמ כ"חאו
 תויושעה םיפנכו ה"מ ד"יפ םילכ ,ל"נה met | םירי תליטנל, ייפ (א'ער .ג"כד ביפ יאמד יוריב ןכו ביפ)
 «j'y .םינינע המכל mi לאשוה ארקמבו -- יונל | תליטנ אלב לוכאל sow רהזהל וילע לביק םא
 הבר m3 ףנכ שרדנ מ"ל טפשמכו ,םישרשב ק"דר | ןילבקמ כ'חא םידי תליטנ ךירצש רבד לכבו םידי

imsלוכאל תורהטל  pomשמשל םיפנכו .,ץראל םיפנכ שיש :םלשי 'פ | היפנכ הנוי .('"הרהטב  . , 
 ,םיפרשל םיפנכו . .םיבורכל םיפנכ ,. תויחל םיפנכ | .ןוי ךרעב 'שריפ רבכ (ט"מ (nmi הילע תוניגמ
 םיפנכ Ty ^W Cop ד) ומחנ פ'ר כ"רד 'תקיספבו | לעב עשילא .ל'קו םש תבשמ ןויצו ה"יחא]*
 ,דחאו nw לכל תוארקמ ou םש ואבוהו ,רחשל | 'יפ — נ"שו aep ,ב'ח םיפנכ לעב ע"יע םיפנכ
 jmbm ךיפנכ לצב n) יול םילהת מ"ל ךרדב דועו | קר אלרמאנ םייפגא יגוז רפסמב ףגו ףגא ומכ ףנכ
 הניכשה יפנכ :רובדב הניכשה הפחמל לאשוה | ןוכנל וניבר "יפש ומכ םילכו םדאמ DM יכ תופועמ
 ר"ב :3^ t'y .ו"צ ןירדהנס :2^ הטוס ,א"ל תבש | Yom c w"n ^ pi Uy "כ m 'ב ףגא 'עב
 יורי O'y כ"ד i'n "UD "s ב"פ ר"קיו ז"מ Bb | .הארוהו הארוה לכל תואמגוד תצק ןה הלאו (האלהו
 םימש תופנכ כ"ג םשו ג'עו ב"ע ט"לד א"פ ז"ע | זע ע"ייע ד"ימ ז"יפ םילכ מ"ד תו פו ע מ (א רמאנ
 םהיבא יפנכ nnn 'ב 'שרפ mo חלשב 'תליכמ | ס'דו י"שר שוריפ ןייע דחא ףנכ .ב"כ תינעת ,יב
 ,הסחמו לצ +5 ע"למ ד"עפל sum .םימשבש | .'א ףנכ ןמגרותמב Ty pun ov yo yo דצ תינעת
 ונממ .לעפהו Decke הסכמ cA ע'לב e^ דועו | לש דיו ףוע לש ףנכ 'יפ OI erba ומכ םד אמ 6
 (יכ ,יל היעש) «my אלו שורד ןיכנ הזמו הסכמ | ףכ ומכ ףנכ הארוהה וזבו Hand, Extremitüten םדא
 .'קלי אצת mb 'טוחנת «CU ד כ"רד 'תקיספב | ןיבו םיפכ ול שיש ןיב ריזנה תרות :ו"מ ריזנ מ"ר
 םייק קלמע לש www ןמז לכ ח"סר 'ר חלשב | nnm (י"שריפ ןייע neun ןינעב) םיפכ ול ןיאש
 דבא םינפה תא הסכמ ףנכ ולאכ לוכיבכ םלועב | םיפנכ ול שיש ןיב ג'ע ה"נד ד"פס ריזנ 'וריב הז
  רמאנש ףנכה תלטינ םלועה jb קלמע לש וערז | תורוכב םייפנכ ןילבקמ הזו .םיפנכ ול ןיאש ןיב
 הלג ןיאושנמ mpi 'לב רמאנ jo m ףנכי אלו | ןכו ה"מגרה "יפכ םידי תליטנ e^  ל'נה 'פסותו
 ךפנכ תשרפו 'ט ,'ג תוכרב ומכ ףנכ שרפ = ףנכ | ם"במרה "פמ הלוע ןכו ,'וכו וידי לוטיש י"שריפב
 ז"ט 'קזחיב ןכו םש ע"בארו י"שר ןייע ךתמא לע | 'וריב ף"זרהמל צ'הא 'יפב לבא םידיה תרהט 'יפש

i03 )1אוה זחוא ג"ונבו ש"רמ חכומ ןכו 20 טיירסב ג"הר שוריפב אוה ןכו (5  .האיר ינוא ייפ י"שרו (? .יפנכ דע  

"nenופנכב ייגו ,ופנכבו אמטה םודרקב  D3ומילשהל שיו עטוקמ אוהש הארנו ג"הר ייפב היכו )^ .תוינשמבש הנשמב  

 .ןיגופמס ם'במרה ייפבו ףוסב ף"לאב יג ןופמס p 'עבו א"פ מ"ב סילכ יפסותבו הינופמיס גייונב (* .ושיגרה אל 505m ךורעמ

 ןכו רסח Ya י"כבו v כ : דייל יייכבו 0 ב"ה י''כב ןכו emu df זיראפ "23 הל בורקו ר"ב v33 ה"כ )5

 תוכיראב םשו 10 טידסב ג"הר שוריפמ תצק 7 קתעוה ) .ותרוצ והזו : תובית אתיא ר"פדבש ג"עא ךורעה יסופד לכב דקפנ

 לבא ברטק 'ע ויניעמ םלענו אוה תועט ג"הר ירבדב ל"ומה mant המ ןכל ברטק ys הלמב món קתענ ולוכו רתוי תצק

wnץבוקב) תורוכבל י"כ ה"מגר ייפמ הלמב הלמ קתעוה ןאכ דע )? .רואה פ"טב רייפדב )8 .שייע ונוקתל היאר הרואכל  

 .(איעס US my" 'גנא י"כ "
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 ,'ח ש"הש 'גרת לעפתא רופא יפונכלד אתערא
 ןילבקמ ןינעה הזמ ף"זרהמ תערל .ןיפנכתמ יאו 'ז

 -- [םדוקה ע"ייע םייפנכ

iym 723פ"לב אָרְָּכ  JUS.ע"לל קתעוהו  m 
 -Lotus, Christ ש"אלב ארקנו (םינפב ןייע)
dornב"רו  ^bהטמל ןייע א"עב ) 'b3םיחספ יברע  

 6 + ש ק .ילוט 'ה o sp ול nne אל 'מגב"
sow omיפב ,ארניכד אלוטו האדיחי אלקירד  

 6 ול ןיא à [פירע ל"צ] (םידע) 'מגב םיתבה תקזח
 p^ ארניכא 6 יפפל C) אלת יבט «Cn 23 הקזח

(Cg w ovתולבונח ארמגב ןיכרבמ דציכ 'פב  
d Ummל ו ובופס  npa me Uma ars 

 המלו רסונג וז תרנכ 609 הלגמד ג'רב ("ןי מיר
 p^ ארניככ (" א חרי פ יקיתמד תרנכ ומש ארקנ
 יד ארניכד אלק יכ רחא B" ,(" תרנכ לש ירפכ
 תואחסונב ב"א) — ,("הילק עמשד ןאמל C ינהמ
 ןליא pe own m י"לבו ידנכ ןימיר בתכ ןריד
 im" י"לל ןויכ ב"ר ה"יחא]* CB השוע

Avtischoke, 90%, einaraתעד ה"כו  ybןוכנהו  
 5 yn p'b אוה יכ (984 ןעצנאלפפ) ףעל ש"מ
 םיצוק יניממ ;yv (xóvago;) xóvaoo י"לב ונממו

mei353 ארקנו דימת  zizyphus spinaאוה וירפו  
 ץעה תנוכת לע יתעדלו ;Lotus, Aocó י"לב ארקנה
 (וניבר 'יג יפכ) ןושלה ןויכ דימת nme דמועש
 ירפכ וניבר "פמ לבא ארניככ אחריפ יקיתמד
 ,ירפ ןושלמו ס"ש י"כ 'יגכ אהריפ סרגש עמשמ

i2ומלהל השקו ירניכד א ל ק כ אריפ יקיתמד  
 רשא רונכ ריש ילכ תוקיתמ לצא ירפה תוקיתמ המד
 ('ע ,ויטח ף"זרהמ ע"מב) דחא ליכשמ הצור ןכ לע
 אלקכ ןכ man רימג .אלד בתוכ new יכ רמול
 ךורעב א"פ רחא ררגנש ןעי ארניככ םוקמב ארניכד
 א"פ הברדא יכ 5 ps לבא wy םיכסמ ףעלו
 אלק יכ :תוחא אסריג לע דסוימ ךורעב
 וניבר בשחש «p 'וכו ינהמ יד "פ הזו אר ני כ ד
 רונכ רמז ילכ אוה ארניכו לוק אוה אלק תלמ יכ
 m) רצ הליגמ (^D פ"א י"כב לבא (אבה ע"ייע)
 ארניכר אילוק כ אהריפ יקיתמד םושמ "גה
 אילוק ר'עפל םא יכ פ"ד לעב תעדכ ס"ט וניאו
 כ"או Stengel ץקוע caulis = אל6: י"ל .אוה

j^ ךתווע הפכאו ךילע יפנכ שופאו m 
 קיח ףנכ ל"זרלב ארקנ  Schoossב'ב ^ n3 12בר

 י"כ ה"מגר "יפו היבאד היפנכב הבתי הוה אדסח
 הפנכב ינאג א"עו ח"נ םשו ,קיח :היפנכ ב'בל

 ע"ייע הרשד  pןינעמ ,היתועורז ןיב 'יפ י"שרו) 'ב
 הישירל אילת א"ער ה"פ מ"ב .(ליעלד הינש הארוה
 יבר לש וקיחב ושאר תא איבחה 'יפ יברד היפנכב

 י"שרו)  ^eהארוהה וזב ףנכ ילואו .(ותוסכ יפנכ תחת
 'לוג )6 י"למ רזגנ ( i3(עודיכ תופלחתמ

 םינקז 'ע וקיתעה ןכו  pnרבדמב ,יה ,ז"ט תישארב)

  3430 NDיז, םוהבה  m amוול בלש: דייגו

 — ^m] ,ב"ל הימרי

e ע"למ אָיְסּוניִּכ sammeln בק? eve 953 

Volkshaufen, Versamm- םישנא ץובק +5 

(lung(ב'ער יפ תבש) לדנס 'מגב השא המב 'פב  
 ואיצוה 'פב .איפוניכ אכיאד אמעט יאמ תבשב
 םושמ יא «N^ ND) התחמה תא לטנ bas ול
 'פב .גוחל לארשי 55 אובב b" איפוניכב יתאד
 תיעב יא CU ה" תוינעתב 'מגב ןיד תיב 083

 השע )2, רבדמב רמאנש ףסכד איפוניכ לכ אמיא
 לכ ארמגב ןיטיגד ק"פב .ףסכ תורצוצח יתש ךל
 (' איפוניכב ירושכאל רבס אניבר <*'') תורטשה
 ןיצבקתמש 'יפ .ןנת תואכרע םרפר ל"א יאמראד
 נ'א) -- qu תיב בשומ ואל אמלעב אתווצל
 אלע (* ףונכי «Gen són ול nw ץבקי 'גרת
 ףנכי אלו םישרפמה תצק תעד יפל מ'ל אוהו היל

myייעשי) ךירומ (תא)  UDהיכ ה"יחא|*  
 ,שנכנ 'טישפב ןכו ,רצעי אלו ףסאי אל ק"רר תעד
 שונכי ומכ !p^ סונכי ל"נה םילהת י"כ 'גרתב ןכו
 יאה ב"עס ג"ע תבש י"שריפ ןכו הריבצו ץובק ןינע
 ..יפינכ :ט"כ 'רהנס .רבצש י"שריפ 'וכו ףינכד ןאמ
 (ףינכינ) ב"עס 35 תינעת .םוצביק י"שריפ והניפנכ
 ק"ב .ע"כ יתאו ףונכ :מ'י ז"ע ,[ףונכיל ס"ש י"כב]

apםכתא יתלהקה י"שריפו וכיפונכ וכדידל יכו , 
 'עב ה"כ ףי ג כ מ יפונכ א'עס 'כ ןיטיג לעפבו לעפאב
 ןאמכ יזחמ ב"עס ג"ל הציב ,ףנכימ i'm ש"ע םשר
 6.ה"מ רצ D'D p^p י"כבו 'צנוש 'פדב ה"כ ףינכמד
 ג"ונבו א"בשרה 'יחבו ב'פש D" מ"וי 'ה ז"ואבו

 לכ ,ז"מק תבש .יפנכמד ב'עס ח'נ תוכרב ,אינכמ

n^» )'סרע ע"ייע וניבר ייגכ אוהו (+ .10 הרעה ביל ,גיחב 'ג לט ע"ייע (* ,ףוסכי ג"ונב (* .התאיפונכב 3733( ,י"שרב  ^ 
 . .יאבט פ"א י"כב אבאמ גיונבו ?D't יייכב ה"כו )7 ! תלת ויו vai (* .םהל עיפרשבו רייפדב ןוכנל «m (* .סירא ג"ונבו
 ןוכגל ה"כ ('? :.ןומיר םינורחאה ךורע יסופדבו ,א'מ א'פ יאמרבו ימר ya היכו ריפדב no (* .ןליאה ר"פדב (* .יפאפל
 אהריפ םשו םשו ורזיפ ירבו ןעכנימ ס"ש י"כב היכו דייל ייכב «mu» (f! qno ע"פדבו ,ימר יע לע ותנוכו ימאו ר'פדב
 ימא יפרבו וינהמיד תחא הביתב mer ר"פדבו ;איציניוו יפדב ןוכנל ה"כ ('* acus ל"צש ליינ (** .הריפ ע"פדב לבא

vai somosהילק 05 . 

^ 

 וייה יח = היררכיה



 di רקס 059 גסר
sy me»לארשי ויהש הנש 'מ ןתוא 55 (א'ער  

 תינופצ חור וב הבשנ אלש bv היה אל רבדמב
 דע ןרע ןגב לייטמ ה"בקהש ירמאד אכיא הלילה יצחב
 תינופצ חורו ול ךלוה הלילה יצח רחאו הלילה יצח
 הליל .לכב ws" 'כיא םלועה לכב דימ תבשנמ

mineיפל תינופצ חור תכשנמ תירחש דעו הליל  
 תלחתמ תיברעמ m םוי לכב תובשנמ mmm 'דש
 דעו הליל תוצחמ תינופצ חורו היצה דעו הלילה
 חור ויצח דעו ovn תלחתמ תיחרזמ mm תירחש
 אל 'פב ןנירמאדכ תיברע דעו םויה יצחמ תימורד
 'ד 6 אבא רב pn כר רמא +(ה'כ 22 רופחי

mm['וכו] םויו םוי לכב תובשנמ  mm Cדודל  
 ותטמ לע תינופצ [חורל ל"צ] (חורמ) mne ןולח
 חורה ןופצמ בשגמ היה הליל mun עינמש ןויכו
 תנווכ ה"יחא]* = ,ויליאמ ןגנמו רונכה תורעשב
 ילואו ean אלש ג"עא ל"נה תוכרב 'ורי לע וניבר
 םהירחא ררגנ רשא םישוריפמ דחאב 'יפה לכ האר
 ימלשוריה ns איבה אל ךורעה לעב יכ עורי דועו
 ןייע הנשמה שרפמש המ ןיעכ ומצע ינפב ושרפל
 ימלשוריה אוכמ ףוס ןינעה nn תואמגוד תצק
 '533 לש וזמ רתי הכורא 'וריה תעצהו .ף"זרהמל
 יתבר 'קיספו :ב"ס רצ יצחב יהיו כ'רדספ כ'ג ןייעו
 הבר תור ^ b" ךתלעהב 'וחנת ימוק 'פ ר'כיא ז"יפ

ip veר"אבד אנת הליל תוצח  n^oקלי .ה"ס דצ ' 
 יפל mm .ו"עתת זמרו ז"סתת זמרו ל"נה םילהת
 ןוגנ mm ל"נה םישרדמה תצקו ילבבה תעצה
 'וריה יפל םלוא אלפ ךרד לע הליל תוצחב רונכה
 רגנ רונכה הלתנ יכ בשוח השעמ הז היה 'תקיספו
 רעבאב ש"ר תרעה ןייע pex דצל חותפה ןולחה
 לש רונכ עבט ךודב א'עב b^ ג"הרו .םש 'קיספב
 לעב קפס ילבו .ש"מו ז"ל ,א"ח ps ע'ייע דוד
 ארקנה רוניכ תגוכת רבכ עדי בטיה ל"נה רמאמה
 חורל הנפומ תויהב ויליאמ qb אוהש 6
 רעטלאסנעבעל ,ז תוכרב ןעילאש רענזעיוו ןייע
 חכומ ארקמ לש תומוקמ תצקמ — 316 ףעלל
 דיב ןגנמה ןגנמ היה רשא ריש ילכ היה רונכ יכ

y)איש  aoחיי ; גיכ  j^ןב תערל לבא (פ ^"  
 טבשב ותוא ןיכמ ויה ('ג יב" ,'ז תויגומדק) והיתתמ

mm (nXéxxpoy)הרשע וימיב רונכל  peלבא  
qeuג'י ןיכרע העבש קר ול היה דומלתה ימכח : 

 pm העבש לש שדקמ bw רונכ רמוא הדוהי 'ר

 ,ארניכד vb" םיקותמ יכ ('א וב םיללכנ םינינע ינש
 .וניבר b^ הז .י"פעו ארניכד .אילוקכ םה יכ )3
 תנוכתמ סואינילפב תמאב יתאצמ םינינע ינשו
 rb ; ביל ג'יפ רפסל הברהו סוטול חמוצה תלוגסו
 ףיסוה ןושאר םוקמבו סוטול לש תוקיתמ בורמ 0"
 Ligno colos niger. Ad tibiarum cantus רמול

mb yov expetiturאוהש) ארניכ לש ץקועמ יכ  
 םילילח רמז ילכ ינימ תושעל םיליגר ויה (סוטול
 אילטיאב יכ 333b דוע ףיסוה םשו .הזב אצויכו
 lotos, sive :ל"זו רמא ינש םוקמבו cerasi וארקנ

faba Graeca, quam Romae a suavitate 

fructus silvestus quidem sed cerasorum 

paene natura loton appellantהנוכמה סוטול רמולכ  

 ירפ לש םעטמ טעמכ אוהו apu ינוי לופ
 התעמו .סוטול ארקנ וקתמ בורמ (ןעשריק) יזאריצ
 ךוועה o bw^ רשא (n 'עב זעלה שרפל לכונ
 (ריבו ב"ה 35 («v יקרצלופ ('א יא .יאמד) ןימירה

ino:רי  "pyךויעה םשב  תוכזל דומלתה  
 = לופ ד'עפל swim (תובית יתשב) יקרצ לופ

fabaיקרצו  = cerasiיפל ילוא וא  cowךורעה  
 faba Graeca שממ והזו יקארג לופ ל"צ יקארצלופ
 יכ הז לע דיעמ תצק you םגו סואינילפ לש
 זלה חמוצ וארקו (ינוי) (graecus = ^b Ole "לב
 15133 סרוג 'פ י"כב יכ עד לבא ןומהה יפב הככ
 יילב יכ ןוכנ הז םג  ד'פלו ירנכ ןימי דה :'מ
 לבא ,סוטולל הזה יונכה תואיו קותמ b^ ףפטטסש
 ס"ש י"כב אדנב ,םיחספב אדנכ ,תוכרבב ידנכ "יג
 אראנכ הלועמ רתויה am^ אוה ס"ט יארוב ב'בל
 םיחספב פ"א י"כ ^32 ארנכ וא םיחספב 'ב י"כ 'יגכ
 הלוע הביתכה וזו OU cv) סיר ןייע 53'3 'ה "5|
 ץובקהו »3^5 'יסרפ הלמ תביתכ טפשמ by הפי

 — [םירניכ תולדגמ y א"פ הלינמ 'וריב

wx3 ס"לב XU עילב ןכו .מ'למ yr và» 
 .לאשוהו »33 איקינעפ 'לבו  "bbאס,

 ג"רב Harfe, Guitarre) לכנ ומכ ןוגנ ילכ לאטטא
 ותטממ הלעמל יולת היה רונכ (נ'עס '3  תוכרבד
 תינופצ חור הליל תוצח עיגהש ןויכ דוד לש
 לארשי ואציש הלילה ותואבש (' וב תנשנמ
 namo ךכו הלילה יצחב תינופצ חור nav םירצממ
 לרעה קרפד ג'וב אנתו הלילה יצח לכב בשנל

mo (t!ידהנסב  Deםילהת 'קליב ה"כו א"עס  Y»זמר יר  vyתוכרב םשב  bnסייש י"כבו) א ב םש ג"ונב לבא  

 תבשנמ תינופצ חור היהו דוד לש ויתונולח דגנכ nón היה רונכ ייא ד"ע בי"ד א"פ תוכרב יוריבו 523( תינופצ חור (תאב
 לכ האבוה םשש בייל p^ קיל p םינואגה 'שתבו any 'יס הבושת ירעש ישתב היכו (? .וילאמ ןגנמ היהו וב תפנפנמו הלילב

Tn mo דע ןאכמ יכ ל"צכ (5 .בר ר מ א my םשו :איל ןיטיגבו ס"ש vi ייג יפל ב"בב 'יאדכ א בר "א ג"הר CU" 

 : .תוכרבמ ןויצ שרפל וניבר ףיסוה



 ל VS MAS דסר

 המ ג"ע ה'נד ר"פס ש"מ 'ורי ,ררב 'עו .סנכ ע"ייע
 תא תיל דילימ תאד המ שנכ תא תיל ערז תאד

supאשנכמ (אתלוננרת) איה ה"כפ ר"קיו  pn» 
 .יוועל לצאו ןמגרותמב py םוגרתב הברהו ,'וכו
 ןייע .הריטפ ןינע ארקמ ןושלב ףסא ומכ רועו
 27'3 כ"רד אתקיספ ,'ד ןמיס אצת יכ .אמוחנת
 שינכתמ ח'סתת 'ר 'ילהת 'קלי (שנכתמ) שנכתיא

mor svo» cvm5 תומש) ףיסאה םוגרת ס"לב ( 
G^זי" תישאר  םיוגל 'גרתו ,אשנכד אגח  ("b 

 הפיסא תיבו .(ןישניכל 'א י"רתבו) q325 יהתו
 אתשינכ .אשינכ ארקנ הליפתל ןה דומילל ןה

av 0933מ'ד  p' wyר'ע א"פד ג"פ  
 ^C א לאו הריצע 'גרתו .אשינכ אדח ימוק הרבע
 תיבב רומי ל לא אתשינב ליגר רתויו .אשינכ
 un" אתשינכ יבב א'עס 1^ תוכרב ןייע רפסה
 OO אתשינכל ןנינב לעינ אל :ז"נד א"פ הלח
 םיאלכ ימלשורי ve ר'ב הליפ ת ןויעל )3
 הרשע ינמת ג"ע ה"לד ב"יפ תובותכ v^ :בילד ט"פ

vasר'להקבו  ^mליזא הפיסאל .אָתָשיִנַּכ "א  
 vw ליזא ;ג"ע nm" c'e מ"ב ימלשורי אתשינכל
 דומ לתל וא vy vos א"פ 'איפ 'ורי אתשינכ
 ןהמ שיו ,נ"שו (נ 30m אתשינכ יב ע"ייע הרו ת
 אתשינכ יב ב'עס ו'כ nbus מ'ד ןיראותמ ויה
 סיד ןייע p'w י"כו inim 'זיפ 'פדב 0/2 יאמורד
 ,לצוה yy לצוהד אתשינכ .ט"כ םש cmo רצ םש
 אעררהנב ביתיו ףשד אתשינכ יב :ד'כ n'a םש
 ,יאלבבד אתשינכ .ח'ד ו"פ תבש n^ ,'ב ףש ע"ייע
 Coi ילוכד אתשינכ ג"ע נ"ד ז"פר םילקש 'ורי
 םירוכיב ry .אלדגמד אתשינכ .'צ כ"רד 'תקיספ
 ןירדהנס nv ,אתרדמ אתשינכב ר"ע ה"סד ג"פ
 אוה ילואו ןירפיקד אתררמ אתשינכב )177 א"פר
 ןירסקב nein ma רטולכ 'נ cm ירדמ יב ומכ
 אתשינכב 137 ז"פ ריזנ 'וריב לבא דרומב יונכש
 םידוהיה תורוק) ץטערג .תעדלו ןירסיקד אתדרמ

Y"דצ 'ב ארודהמ  isרקיע וז   "anותקתעהו  
 ץוכקהו .(דרמ ךרע ןייעו) 1010

 ןיליא :ם'מ «n 'ה קרפ mo םילקש ימלשורי
seiח 'א םימיה ירבד םוגות ,דולד , 

 ש"הש 'גרת — אָתַשינכ ל"צו איתשינכ יתב ג"ל
 ישנא 'ג ,'ז םשו ,אתבר אתשינכ ימיכח 'ה ,'ו
 y'"y הלודגה תסנכ wow" שוריפ אתבר אתשינכ
 mb י"שר (ny םדוקה 'עב אתשנכמ -- ,סנכ

 — [הפיסא b" ןינעה

 ןימינ עבש רמוא הדוהי 'ר ב'פ ow 'פסותו ,היה
 רונכל ויחש mb הארנ םגו .הזה ןמזב רונכב
 ןיבוריעמ ןויצ 'ג םנ 'ע Uy ןייעו Saiten ןיטוח
 ונלש Lyra ומכ התיה רונכ לש ראות api :ב"ק
 וז תרנכ mb שי 245 b'n ע'מ ץטערג תערלו
 .רונכה םג ומש לע ראותמ ותעד יפלו הנומתה
 .'א לבנ ע"ייעו ב'פר ןיכרע 'תפסות תורונכ ץובקהו

ovnקיספ םירוניכ ז"לב םג לבא ,תורונכ ץובקה ' 
 — [ו"כפ יתבר

 Bade- nhy3 ץובקהו רֶּנַּב בוט רתויו) (c רנכ
kleider533 ע"ייע " ,Y'nש"מו ז'כק ) y'23 

 תוירנכו (' םיילד : ירש הינעתו (ה"מ) ו"מ תשרפ
mmתוירנב בותכ ונלש תואסרגב ב"א) — .ץחרמל  
manירלבו תוירנב היהיו תוירנלב ומכ שוריפה  

 תודחוימ תוחפטמ םנינע רשא דחא לכה ירנלבו
maaםישנל ץחרמה  C 

 הבחרה וא תיבה דבכמ .o ע"לב ןכו ס"לב) 025
ausfegen, kehrenראותהו  nwU23ע"לב  
er Ausfegende oiיאשנכ  Cןילוח) יאחולזו  

 ולא קרפד iui .חלז 'עב ונשריפ רבכ (א'ער יפ
 ירד יבד אתשינכב אכה 6"כ v3 *תואיצמ

 תונרגה דוביכב 'יפ aen תעדמ הדיבאד ןניקיסע
 ןמ האובתה ןינפמש העשב ןרוגה ןידבכמשכ

qmaיא ונינפל ע"בשפהב בתכו ה"יחא|* ' 
 שריפ אל י"שרו ןניקיסע ירזיבד אתשנכמב אכה
 אטהיר םופל לבא ונינפל ה"כ יכ new כ'ע םולכ
 ןוכנל 'יא 'א דומע א'כ ףדב יכ ןואגה יניעמ םלענ
 תעשב י"שריפו ןניקסע 6 ירד י בד אתשנכמב
 י"שרל qx היה אל ןכלו .'וכו תונרג תפיסא
 פרג הככ םש סג יאדוב יכ :א"כ ףרב ושוריפ לופכל
 ^3 .ה"שע 'יגוסב מ"טשמ חכומ ןכו ח"כה 'ינב ה'כו
 דוביכ יכ תיברעה הלמה תארוה םע רתוי הלוע וניבר
 ארקנ 4-5< — אתשנכמ לבא US ע'לב תיבה
 אקיז אתא :םש ןילוח ונממ לעפהו .6908 דבכמה
 אקו . : אשנכ Np הוה .ה"פ מ"ב .אמיל הישנכ

 -- [תיבה תדבכמ י"שריפו והל אשנכ

 הפיסאו הציכק ןינע סנכ by ףדרנו ס"למ) 033 +
sammeln, ein- versammelnאָשיִנֶּכ םשה  

 Versammlungsort, Schule אתשונכ ס"לב אָתְשיִנָּ

(Synagogeהעשב ד"ער "^" ט"פס תוכרב ""«  

 !ON םשו ,שונכ ןירדבמד העשבו רדב ןישנכמד

 ןיסנכמה 'ינה ז"פס תוכרב אתפסותבו שונכ ואל

 יוועלו 'ק sm «m3 yi | לינה ע"ייע ביר סע pum (3 s po .ץובק sv בוט רתויו תוילד סרג רנב oy עיוטבו ('
 d יד:

 DNUS תורונכ סרגו םיילד ייל יב עטוקמ ךרעה ריפדב .11, 453 ויתופסוחב רעשיילפ וילע גישה רבכו תוירנכ תרזגב העמ

 .טימ ,ב'חב עיייעו (5 .תופרט :תועטב ר"פדב )5  .ונוגפל הייכו יאשונכ nr ךרעב (3
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 265 ותפפ .07D - רשבפכ הפר

 םויסב התע םילשהל אב ןכ לע אתנוכ יעב איבהלמ | -Spina ךלפ מ"לב רושיכ ומכ אָרָשנִיִּב — רשנכ
(rockenהארת ותמגודו ן כ תויתוא יתש ילעב לש םיכרעה | שיי ,א'ל ילשמ) רושיכב החלש הידי  

 — ]211 דצ םכ mw ןייעו 6אייק wm יד pw 'עב | ר"פדב ה"יחא]* = .ארשניכב הטשפ אהדי ומוגרת

 | י"כב לבא 'וגרתה יסופד תצקב ה"כו ארשנוכב
 שרש םישרשב ק"דר בתכו ל"נה ךורעה 'יגכ 'גרת
 רמולכ ל"יטרו ןירוקש אוה רושיכב . . ל"זו רשכ
 הוטמה רשיל ידכ ךלפה שארב ותוא ןימישמש
 רשכ ןמ רמולכ כ"ע ןושארה ןינעהמ רזגנ אוהו
 ןייע verteil, vertel אוה ז"עלהו רשי ny ףדרנש
 'יפב ןכו 11, 722 סואיניזיגל סוריוזיתבו םש ל"ומה

tumז'עלב .('ליטריוו ןירוקש רושיכב :ילשמב  
 — [תווטל ךלפה תא רישכמה

ND23 7Eןילח אתנכד ארודה 201090  
 רנכוה"יחא]* = ,רדה ע"ייע Grp :ח"מ

 ₪ JOUS יכ פיל לע (ח'פק (vm ארודה 'עב יתזמר
 ,טב ^b לצאו רוחא הרומ ('ב רשנכ ע"ייע) ט
 ןכו תועצמאה םיעמ ינב ונייה ומעד המ גשומב

N22 :0'55תעבטה יפ ונייהו רוחאה 'יפ א ָתְנַּכ , 
 : ארודה 'עב זעול וניברו .907 'א ע"מב ללירב ןייעו
 ז"עלה ey" צ"ל שממ sim ו"ילירטניא . . אתנכ
 ט"יאל inveni יכ 353( וירחא רשא ה"מגר לש

 ןיקד B interiora" = ארויטניא בותכל ךירצ היה pb jb בכרוה ילוא אָרָשְנּוּכ = ( רשנכ צא

 65 .לירטניא תינש םעפ זעול דועו GEingeweide ip ס"לב ,,= ע"ל ןמורוחא i ג

 אתנכ :א"עס ט"ס (pur ןייוצמ םשו 'ב רטפ 'עב | ללירב pauchknoten, Nabel רשנכ 2/81 רש ירבעו
 הכורכ 'עב אבוה איעמ תנ ב תוכימסהו .אתריטפ | ילשמ) ךירשל יהת תואפר 'גרת G0T) ,א"ח ע"מב

 ןייע תלהק 'קליב ה"כו תירקיע 'יגה וזו ג"פ ר"קיומ C ךרשנוכל יהת .אתוסא n) ,'ג
 םירפסבו וו י"כב "אדכ איעמ תנב אלו הכורכ ךרע |

 יפל וא Korb 5p 535 פ'למ ל"נ n33& =) תנכ — [ונלש
 ימגמ ןטק לס xavámww "למ וניבר שוריפ

(Binsenrohrהיק יובותכ תוליזג ינייד 'םד ג"רב  osoתועויסו םירבח םישרפמה תעדל) [אוָתְוְנְּב 7628 |  

 יווצ אוהש D .פ'למ en (יאדליגד) (ND .ארבג m2 היל יתייא py בר
 RII כ'או דבוע שוריפ (Co ןמ ינוניב םוקמב | וזח (co הכופד pex גיסב ,6 [ינרליגד ל'צ]
 C ויתונכ ראשו 01/70 ארזעב Ollitarbeiter, Genosse | ה שאה 'מ ג ב ה בר ה ש אה 'פב ,יריפד אתנכל

 ז"י םשו ,'ט nw ןכו הייחא|* Ane | ₪ םירא ארה ה הל יצה יי
 .'ז ,'ו 'ג ,'ה ןכו ןוהתונכו 5'2 םשו qinnos ראשו | יפעמ 5כ יריפד אתנכ היל יתיימיוהד

 שארב ל'צ ןכל םייוניכה By ץובקב אוהו .ג" | sm ימג לשו םעש לש תולצוח p CR" תב ש |
 כ יל ב ו ביר 5 ngs אלו NIIS qi || הימה eek איה EE ןהמ תושעלו ןרפתל

bp "53 "p ywדיחיה םג | .פוא ה"יחא]* = .(אנשו  UNDISםינקז 'עו הדובעב רבח אוהש ימ "פו  

 .םירבח .ןוכנל e^  םישרפמהו 5906 וקיתעה ףיסוהל ול היה זא לבא המושרה 'ינוי noob ןויכ
 ,'יניזיג תערכ הנכ לעפמ הרזגל לבא תועויסו םיער | הלמו ךורעה 'יפכ םעש וא ימג qo השענש אנט
 פ"למ אוה יתעדלו יניעב mme אל יוועל .טשר'פ | sue לסו ימג op אש ןמ הלילק יל איה לינה
 Amisgenosse הדיקפבו הדובעב san ורועשו ל"גה | o ייפ מס 4896 י"לל ב"ר ןויכ ילוא וא

 ןכ 'עב wu 'יג יפ לע שרפמ ןויצ תדוצמ לעכו | sy אתניכ הכוסב ג'ונבו ןכ way ל"נה פ"ל םגו
DUEןוהתונכב א ̂ א תנכ ?ה'ק תובותככ חיפו אתנכ לצו 'אתגב  OPTEDוו ה תועפו שב  

 — t'y] א"עב אוה וניבר ^0 -- [תוריפ לס י"שריפו יריפד

 .ידנק עיייע הז שחל ןימ א'ער ר'פ אמוי יתנכ * | איסעמ ןגד אתנוכ Dinkel, Spelt &B33 — תנכ
 פ'לבו בשומ ילכל םש מ"למ עורי wp3 = םכ | nro ךרעב ונשריפ $35 63^ ק"מ אוה

 (Sessel, Stuhl, sz ע"לבו אָיְסְרּוכ ,אָסְרּוכ איבה אל (ש"ע ps p רחא) אתנוכ 'עב ה"יחא]*
 שוריפ תויסכ ינש לע ('מ) ןיבזד 'ד 'פב Thron) | ןויכ וניבר ילואו ימיד ברד אה םא יכ רמאמה הז
 םיקה B) היי היעשי) 'יתכדכ תויסכ mas ןושל, | הל ןויכ אלו אתנוכ ת ל מ לע ריעהל קר ךרעה הזב
 תבש) השא המב יפב C "אסכ ריחי ןושל .םתואסכמ | וחכש וניבר יכ 53 ,ל"נה ןויצה שרפמ היה ולאכ

 y/wy (5 yw םייסו ךרשוכ an^ דוע ןמגרותבו ךרשינוכ גיונב )5 .ק"העב היכו ,ןמגרותמב y \/ 6161 ש"אלב ןכו ('

 ;ב"נש קי'הע ab" וא )5 .תועטב טמשנ עיפדבו ,דיל י"כב אוה ןכ (+ .וניבר ותוא שרפ םשו .'ג הרעה בייצר ביח ןדלג
 קר 40 טידסב גיהר ייפמ קתעוה )^ .ותונכ רסח ביתכ ארקמב (" .(ארודה יעב המושרה צ"ל שממ (xum ליירטניא

i'm ןושל הרואכל םתואסכמ םיקה תואסיכ mus pe^ אסכ [vm] (ריתי) ןושל שוריפ im ייפו תויסיכ 'יגה ov 
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npרתוי הלוע וניבר ^3 יונישב  pyאתקיספה "ג  
nmירבד ףוסו ("ג"גק דצ(יעיבשה שדוחב)  'P'ben 

 שדח 'עב אבוה .ז"ט ה"רמ שורדו .ירשת 'עב אבומ
 פ"ס יתבר 'קיספבו ,ןורכז ה"ד .'מ ןיבוריע 'פסות ןייעו
 םשה שוריפו יוסיכ אוהש שדוחב אסכב והמ ט"ל
 ךפיהבו יּוסָּכ לועפ ינוניב ונייהו ראותה םוקמב יוסיכ
 דיי 1 יד רבדמכ ארקמ לש יּוסְּכ תוכימס "52
 קיתעה ןכו שחת רוע "62 72 הבר רבדמב קתענ
 ןינעה הזב דועו .הפכמ ^5 Decke הָאְפוח 'גרתה
 'ינה תלטוטמ 'עבו ול היה יוסכו 'ד ,'ה דימת
 תויבח יוסכו . . ןיי ידכ יוסכ 'ה ,'ב םילכ ,יוסיכו
 פפלא ע"ייעו ספלה יופכ םשו .'ב ריינ ע"יע 'וכו

atm6 ה"ק  xvnםיחספ .ה"לפ ר"קיו א"פס ר"ב  
 (אָיְסּוּכ ס"לב) nE'3& ר"אלבו .הרדק יוסיככ .ד"צ
 ילבו ,ח'ס תובותכ : ב"כ תינעת א"עס n'5p תבש
 ה"כ ב"עס Y5 הליגמ ירש ארפיסל אתיסיכ הבקנ
 ג"ונבו אתוסיב ד"ל י"כבו אתסיכ פ'א י"כבו 'מ 153
 סרפ ע"ייעו t D דצ םש ס'ד ןייעו ירפסל אסירפ
 ש"מ ןייע א'עס ח"כ הליגמ םיניע תייסכ — )5
 יּופיִּכ ,יּופְּכ טשפומה םשה דועו — .תונולחהכ 'עב

das Zudeckenוריבו 'ו פ'ר ןילוח םדה 105 מ"ד ' 
miuר"יד ט"פ ,. bsןיבוריע .םדה  oi^רוע  

 סרג (G'5p Am אלסא 'עבו אסכה ma לש יוסיכ
 : אלמ בוט פ"פ ר"להק .'וכו לש א ס כ רוע וניבר
 — "וכו הזה יוסכה ^G ,ז"ט 'קי) תרטקה ןנע הסכו
 תא לקלקנ v'y ה"מד ח'פ תומורת 'ורי ץובקהו

^b persaןילוגמ םימ ,יוליג וכפהו םיסוכמה םימ  
yy)ביחב ,לג  m» Cemםוגרת 'לב ונינעש  Abg 

 אָיַופיִּכ רכז .ןושלבו 2-5 = 4 yb = אתוס
 הלמש b^ תּוסָּכ מ"למ עודי n^) ינש רתסא םוגרת)

y/vyיוסכ כ"ג תואמגוד נ"שו ןמגרותמב הסכ  
 לעפה ל"זרדב םג ןינעה me .המלעה אנשלב
 קיתע הסכמלו א"ער B^p םיחספב .לעפנו לעיפב
 קיתע הפיכש םירבד הסכמה mr (ח"י «a היעשי)
 'א רתס ע"ייע 'וכו הרות unb" והנינ יאמו ןימוי
 ,'וכו םדא ינבמ םיִסּוכְמ ב"ער 1 םש .'ב םעט
 )"8,2 תישארכ) םיניע תוסכ שרד au ק"ב

 BD 'עב ונשריפ ולש  תוכומסו אסכ (א'ער ויס
 335 mp) תנש) ןילג אסכו [הליכ ל"צ] (הטמ)
 אפכ ה"יחא]* — .(*לנ 'עבו C) לסא 'עב ונשריפ
 YD DU .'א ףח ע"ייע ר"מ ב'כפ "לכ הלכ לש
 .ב"ל תוכרב .הררתק ע"ייעו אררתק ינפלש אסכה
 לאהמ רמאנ הליאשהבו .םילגר שלש לש אסכ
 תוכרב ןייע דובכה אסכ ותניכשו ותוכלממו ךרבתי
 Yo NDU .ד"נ םיחספ :ב"נק :ח"פ תבש .ט"נ

nyanתובא .א'צ ןילוח .ז"י הטופס .'ג םילקש :ב"י  
 ראות ילב םגו ו"יש זמר היעשי «po ו"לפ נ'רד
 ,ףרפרש ע"ייעו 'וכו אפכל דחא .ד"י הניגח דובכ

v3הכיא 'פ .ר"כיאב ה"כו יאסכב עובק ב'פ פ"ר  
aןינוקיא ע"ייע  cron aemונדמלי ןמסנ םשו  

 דצ כ"רד 'תקיספ ,ט"כפ ר"קיו .,'גרתו ד"פר ר"בדמב
 רמאנ דועו .םימחר אסכ . , ןידה אסכ :א'נק
 'וכרב ןייע תוכלמו הלודג ןמיפל דובכ ךרדב םדאל
 ןייעו sae mmm ךלמ היקזחל אסכ won : ח"כ

^vד"כד ט'פס הטוס  Yyב"מד ג"פ ז"ע 'וריו  A'y 
 pw דועו ,נ"שו א'ע im ע"ייע אסכה תיב ןינעבו
 — [א'לפ ר'מש ףיסוהל שיו תואסכ יתב ץובקה

 ךכסו ce» Dy ףדרנ אָסְּכ ס"לב ps מ"למ) םב
 )^ ^m תישארב מ"למ) םלענ p^ ירסומ ןינעבו

;verhüllen, zu- verdecken, verheimlichenםשה  

ND2 ; Decke, Deckel "153ס"לב  ND2יולמב דעומ  
 "23 קר ל"זרד יפל ארקמבו ןורסחב וא שדוחה
 הרפ ףוסב Verhüllung (die Zeit, der CMond) שדוחה

i75תלשלשב (* ועבקש םחימהו יוסכ )5 . 
 םילהת) אסכב (*'ז קרפ ףוסב רזעילא 'רד אתיירבב
 ועקת Ge) רמאנש ולוכ הסכתמש םויב C7 ,א'פ
 רומא ר"קיוב .(6* וניגח םויל אסכב רפוש שדחב
 שדחב ועקת ₪'כ 'פ 'ה םלועל תשרפ םינהכה לא
 6 אסכב אלא שדח םניא םישדח לכ אהו רפוש
 וניגח nv אלא ןיסכנ םניא םישדח לכ C אהו
 וגחש אלא גח וב שיו ("הסכתנו שדוח ןסינ אלהו
 גח וב שיו הסכנ אוהש שדח ךל ןיאו ומצע ינפב

umר"קיוב ה"יחא]* = .ירשת אלא ו מרי ןב  

 ףלאב אוה ןוכנ בותכב רשא Cons םיברל קוספמ mac איבה ךאיה השק הז יפל יכ ךורעב ספדנש הממ sm חונ הז
 עדו ,קוספמ היאר איבה הז לעו תואסיכ ומכ ושריפו תויסיכ סרג אוה יכ השק אל ג"הרד תעצה יפל לבא ד"ויב Cw הנשמבו
 םעפב M^ תוינשמב לבא תואסכ יתש w^ ,וניבר ןויכ הילע רשא ,הנשמה ףוסב nU ,תואסכ יו םש purs סיישב ג"ונב יכ
 ןייע) רוע לש תורוגח ילכ תויסכ ם"במרה 'יפ םעטה nm תואסכ חינש םעפבו שירו ם"במר ייפב ה"כו תויסכ הנושאר
 .ויער sm יא לג (? .בייפק ,איח אלסא ונלצא (1 .המבבש תויסכה ייפס מיב םילכב veu ץובקה ייא דועו .(םש ט"יוה

an23 (3רבוחמ אוהש םחימ יוסכ . +) האלהו 'זיפ יפרמ ip ^wא"רדפב )5 .י"כו ר"פדב אתילו אוה תועטו הכופ ב יז  

 איציניוו יפדב )5  .ונינפל ייל (* .הסכב ג"ונב (* .ולוכ הסכתמש םויב יגו ועקת 'אנש ולוכ הסכתמ אוהש ןינמ : רדפה
 ,ומויב :ה"מרת רומא sposi םויב וב nim םשו איציניוו יפדמ pn ךורע יסופרב ה'יכ (* .שרדמב ונינפל ה"כו הסכנו
 אתיל ןכו יתבר nón קוחמל שיו י ת ב ר 'תקיספה םשב א"לתת זמר םילהת יקליב אבוה ('* .יתחסנש ומכ W^ שרדמבו

 .ביפשת זמר סחנפ טוקליבו המרת זמר רומא יקליב



 267 (םופ 02 — «np) — םכ

 תייק unm ינרסי רסי m" .אשנ רבל סיכמד | ב"נפ ר'בבו 'וכו תילג אלו ינממ תיסיכו ליאוה
 ,ןמגרותמבו איציניוו 'פדב ה"כ יננסכא אסכמ )0^ | םתיסכ םתא א"ד , , ןיעה jb הסוכמ איהש תוסכ
 הולא ny אוסכמו ('ג «o בויא לא לא חכוהו 'גרתו | ליאוה א"צ זמר אריו 'קליבו 'וכו ןיעה תא ינמ
 פ"לב ןכו 874 ר"תמע יוועל ןייע איגר 'דב ה"כ | 'צוהב) קוספה הזל בומ npo ןייעו 'וכו יאנמ תיסכו
 הסכי 'טישפה הקיתעה ןכו םסכ םע ףדרנ אסכ | 'עב וניבר "ג pb" יסכר ילג ,(ז"מ דצ רעבאב ש"ר

  (02 m piss,ג"ל .בויא) םיתלצעב 'פ ר"להק הייסכד ילג וא ^ n»n G[אָסְכִנְו (טיי םש) —

so» pm Qs ע"לב ןכו ₪ למ םוכוכ םב | ל emt oun ya ש"מ ןייע 
 אוהו ןילגנ ןה הלגנ אוהו ןיסכנ ןה ,א"מ ב"פ  (Becher yu "5 41023(א"עס ילד ר"מ) דימתד יב 'פר

 no אהיש nob בהז לש סוכב דימתה תא וקשה | ל / ל
 (CD הציבב שרופמכ רשבה ןמ טשפתהל רועה | פיק?" 00 re יתבר אתקיספ זעב הל רמאיו
 אכריס םושמ תותייכה תא ןיטחושו ןיקשמ לבא | 707 סהל «Do ןושארה לאוג ח'יקת 'ר עשוה
 יה Bw descen RU אכשמ | הסכנ המכ םשו . ,(הסכנו רזחו הלגנ) םהמ הסכנו

 תודרפנ תועלצבו בלב תקבדמש האמצה תמחמ | י]ועה תלחת ןייע הסכתנ ,ןיסכנ ,הסכנ .'וכו ןהמ
 n/5 תוכרב) רחשה תלפת קרפד ג"רב .(* התוששכ | 17977 הלעמ לש יוסיכ ןינעב קר רמאנ לעפתאב
 ימ שוריפ [summ Caps .אסכב אמוי (er) | 775 .אשיר יסכימ «s .א'עס ג'ל ןישודיק ,הלג

 תפכיא אל רבשנו דחא םוי הלועמ ילכב שמתשמש | תבש יזכו ךשיר ces לעפב ומכ ('יסכתימ םוקמב
 יתייא .(א'ער hose) pamy ןיא 'פד ג'רבו ,היל | (NDW שובל ssp יליאש sys ג"ס mains :ו"נק

 ןחימק \רבתו .יזוז האמ vss תב ארקנמד אסכ |"( אתת s 'םכאו :חלש 'פ ר'להקב לעפב ןכוו
 קנט ןושלמ ארקנמד C רח אישיריפ .יביצעיאו | DOR EO Pp TP UT א עמ הס תו הליאשהבו
 קוקה תי כה כז סרב רמדלבביכ :גיל (mise ףוצה | SORT OO NS עיקר בפ וע הב טסה הקלו אל

 'מגב הבר ץמוקה 'פב .דואמ רקי אוהש תורוצ וב ₪
 nb ןיעיבג G'yb .ח'כ תוחנמ) הרונמ ינק העבש | -züch שנעו חיכוה Db5 ,אָסֶּב ס"לב pb3 — םכ

 הנומש קרפב .םיירדנסכלא תוסוכ «pe ןימוד ןה | חצנמו .qm lS pits aon נמס
 ,אתסוכ השמח (:ט"ק תבש) האור בובא 'מגב םיצרש ןפ ץל n»n לא verfolgen, überwültigen) בירב

 ילשמ) וניע סוכב ןתי יכ ינימשה םויב יהיו ונדמליב | 'גרת nie) ילשמ) à [ךבהאיו םכחל חכוה] ךאנשי
 ינוונחהו םוכב ךיניע ןתונ התא ביתכ סיכב )0502 | אלד C [אנקיממל ל"צ] (אנקממל) C סובית אל

quenךימחרנד אמיכחל םיכא  .Cהברה תועמ וב שי םא ךלש םיכב ויניע ןתונ | תחכות בזעו  EN 
 הארנ 'וכו שי Ds תובית ןמ הייחא]* .ואל | .יעת אתונסכמ קיבשדו uan (^ ^ DO" העתמ
 טוקליבו 'ה 'יס ינימש 'מוחנתבו ,וניבר 'יפ אוהש | ןוכנהו אתונכסימ תועטב 'א ו"ו י"כב ה"יחא]*
 וניע ןתונ רוכשה 'וכו םוכב ןתי יכ "א ג'ב ילשמ | b^ אתונסכמ ס"לב ה"כו ןסכמ ע"ייע םיסופרבכ
 פ"ר ר"קיובו סיכב וניע ןתונ ינונחהו תותשל סוכב | .םסכ םע ףדרנו ע"ייע ןפכ שרשמ אוהו תחכות
 ןתונ mw ^an ארת לא e 'ה פ"ה ר'תסאבו ביי | G/2 ,חיכ mon אדם  o םוגרתו bs לעפאב

 .םירחא תומוקמב דועו יז ,'ג היעשיל ns איימל ves n תומשל יא יירת ןייע 'גרתב ליגר ויתה תעלבה ילבו ('

 הייכ (5  .קממ עב ה"כו (% ezm. ימישפב ה"כו לעפאב bun בוט רתויו .סּוכְּת ג"ונבו (5 .וגיבר איבהש יגרתמ חכומדכ 5735 )?

 וקשה bm (mw ףדב אקילייגנא vo ץבוקב) :'צ ןילוחל הימגר vi ייפב שרופמ ןכו (5 .ךימתריד עיפדשב לבא ריפדב
 ,יחבו )7 .םש יציבבו דירצ היד .יכ םיתספב ןילוחב י"שריפב ןכו טישפהל ms אהיש ותטיהש םרוק רמולכ 'וכו רימתה תא

 ןמ הרקמב תשדחתמ אכריס שי DW רמולכ אטמתשימ אכריס אכיא יאד 'יפ ךורעבו : ל"הזב sen הז אבוה 'ציבב יריאמה
 אכריס אכיא יאד ךורעה ןושל קיתעהש הממו כ'ע התושש העשב תקרפתמ הנואמצ תמחמ תועלצל וא בלל האירה

 קייס 3^ myb טייל ep דייויל ך"ש ןייעו) ןושלה ma שממ sw םשו ףיירה ייפ רהא וניבר ררגנש הארג אטמ תשי מ

 השולח אכריפ םש שי םאו התאיר ריתי הטיחש םדוק האקשהה יכ 50( יציב ףוס ם"במרהל תוינשמ ses חכומ ןכו (ביל

 ס"דב אבוה ם"בשרמ הרעה Ww" ייכ "m .א טמ ש מ אכריס אכיא (אנליוו םיישב) הייר ייפב היכו כ''ע תתרכנו ת ט מ ש ג

 לארשיב תאזכ אהת אל won ךכ רמוא אוה האירה יכריס לעש הארנש שוריפה הז לע המת לאומש cio ליזו הציב ףוס
 ארקומד ג"וכב (5 .ליכע רשבב קודאו ךורס אוהש הממ וטישפהל mo אהיש תוכריס לע ןישרפמ vo המרעהב הפרטה רישכהל
 ןמב w^ ח"כ Anm .א"ל ףדב ןעכנימ םיש יייכבו vD ייפ היונמב היכו רקי ןמד ביה v5 yi לבא .איל mm הייכו
 גיונבו תומוקמ ינשב סייד ןייע ארקי ןאמד םש דועו ארקי ןמד אסכ נ"בבו ארקיד אסכ פ"יא ייכבו אסכב ייל םשו רקי

 ארקנמד היגהל רעגרעבמאב ניר הצור המלש ןויגה mios) (D 'חרק ןמד אפכ א"פתת זמר םילהת יקליבו ארקומה אסכ

 סעטמ ךורעה ייגכ ארקנמד 5n שבושמ אוה ארקומד הברדאד רורב ילצא לבא ס"שבכ ארקומד תויהל ךורעה יסופד לש

 .רחא תבית אתיל ביה vasa )9 .ךרעה nm םינפב איבאש
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 הב vn mmm 'ר תעדל הנשמה רועיש היה הז
cone»ךותב תונבל וא תורוחש תורעש יתש  

 תובגמ תחא לש תורעש ךותב רמולכ דחא סוכ
 וז תא וז תוחיכומ ןהו תוסוכ יתש ךותב ויה ןיעה
 תונבל וא תורוחש תורעש יתש םא וא 'יפ הלוספ
 התובח לע הרות תחאו הרפה יניע תובג יתשב

sowהרקמב  inוחמצנ ןכ:יכ תונבל וא תורוחש  
 הז יכ epu" יבל ז"כב לבא ,הלוספ זא עבטהמ
 סוכ יכ םימיכסמ םלוכש םישרפמה 73( אוה 'יפה
 ןושלב רמול םדא בייחש אלא אמוג םע אוה דחא
 סוכ אמוגל ארוק היה אדוהי .'ר לש וברו ובר
 ןייעו םש ט"יותו ב"לה א"פ me 'להב מ"כ ןייע
 םייסו אמוגב חתפש ם"במרה ןושל בשייל מ"כ ש"מ
 תמאבו םוכ ונייה אמונ ונייהש דמלל תוסוכב
 תוסוכ ןה שוריפב s^ א"עס ב"מד ב"פס iy 'וריב

jnתפסותב ןכו תוטוג ' mbי"ר ןושל ב'פס  
 וז תוחיכומ ןהו תומו ג יתש ךותב 'יפא :אוה
 ךורעה יג םייקל שי ילוא ןכל הלוספ וז תא
 pw 'יאד האלהו 'זיפ 'פדמ םינורחאה םיפופרבש
 יפדבו "פוכ תארקנ רעיש הב חמוצש א מו ג ^5,
 .והנתיל סוכ תארקנ תונורחאה תוביתה 'ציניוו
 לכ אמוג b NDU^ ה"ד 29 ט"דס 'יפב ג'הר ל"זו
 םיפתושהב רמאש ומכ רעישה וב חמוצש םוקמ
 רעישה הב םניכ ש םיכ .בויא ליבשב one ביפ
 וניבר קיתעה אמוג ןינעב ורובד תלחת mum .כ'ע
 ררגנ יחכונה y3' םג ןכלו C חיש 0 'ב םג 'עב
 םישוריפ ינשו ס ג י כ v ןמ ס"ט הנוכש ילואו וירחא
 ל"צו דחי ןיברעתנ !b לשו אמוג לש 'יפ ונייה
 ןינעב ג'הר 'יפבש רשפאו ,ל"נה ג"הר 'יפב ומכ
 אמוג יכ היאר תצק הרואכל םגו .ךורעבכ ל"צ סוכ
 'יאד ןיעה תובג לש תורעשמ כ"ג רמאנ ז"ט ב"בב

cvב אלמלאש ' mpi que»אמוגמ  nns 
 — [םדא לש ויניע ווא מ תוכישחמ

 orb .ע'לבו אָסיִב b'bs ןכו מ'למ «p =) סכ
 bran 'פב Geutel, Geldbeutel 4-9 פ"לבו

 . תביתמ אל ןיטרופ ps ("יק ףד wo Ub ליכאמו
 היהש ימ 'פב .םיאבג לש 6 סיכמ אלו ןיסכומה
 השלש ןכו (.ג'צ ףד דימ ייפ תובותכ) םישנ יתש יושנ

 רדה 'פד ג'רב .תופתוש wy 'יפ .סיכל וליטהש
 םירבד השלשב à אעליא 'ר רמא (ב'ער ה'יס ןיבוריע)
 העשב וסוכב,, b" ,(וסעכבו וסיכב 10153 רכינ םדא

 Ab םא ושבכל לוכי םא וילע «à רבגתמש

 כ - סל סופי D חסר

wyילשמ שרדמבו סיכב ויניע ןתונ ינונחו סוכב  
 יוסיכב וניע ןתונ ורכומהו סוכב וניע ןתונ הז ג"כפ
 ןינעבו .'ו סכ 'עב ןייע קוספה ותואב רחא שורדו
 םעטמ אל לבא ךורעב רחא 'יפכ ל"נ אדקנמד אסכ

mnיכ תרקנב 'למ 553  pwרקאנימ פ"למ  = 
wwe JU.ילכ השועו הלועמ תיכוכז ילכ  

 תיכוכז ילכב תוקוקח תורוצ השוע Ue ,תיכוכז
 ארקומד אסכ י"שריפ ןכו ,םמופג!!גזט6 ארקנה
 לש סוכ .א"ל ףרבו !mp תיכוכז iS Cms תוכרב)
 'וכרבב אתרווח אתיגוזד אסכ ה"נכו -- הנבל תיכוכז

owע"ייעו  «mmע"ייע אתכרבד אסכ : א'נ םשו  
 ,הכרב לש סוכ se ןילוח :ט"ק םיחספ .'א גבנ
 (TD 'א רקד 'עב ןייע ב"ער ט'ק תבש ןירקיע סוכ
 :ט"כ מ'ב ,"51 אסכ ילמ ב"ער 'ז הליגמ ,(6:ז"כק
 יא שרח ע"ייע ןירשפד אסכ . . זישרחד אסכ

 אסכו סוכ ןינעב ל"זר תושרד ןייע דועו .'א רשפ
 'יחספ ,מ"ק :ז"ס :'ל תבש .ה"נ :םשו ,א"נ תוכרב
 Y .ה'ס תובותכ ,ו"ע ,ה"ע אמוי :ט"יק :ו"פ

sv puaןירדהנס :ג'פ מ"ב :ח"ל הטוס  pow sp 
 ,ח"כש ב'חב 'w אסג psy דועו 4152 'כסמ :ה'ק
 'תפסות -- .'ט הטוס p" םיחספ nipis ץובקה

mbז"פ ב"ב םילכ 'תפסות .ןבא לש תוסוכ ב"פר  
 | p" םיחספ «p^ ימרא 'לבו ,םינודיצה תוסוכה

 ,א"יד ח"פר תבש m ג'עס 'ה םילקש :ט"מ םירדנ
vןהייסכ :יונכבו .איירביט אייסב : ג'ד ב"פס הדג  

 תבש napi 'לב םגו .םש mb 'תפסות ןבא לש
 .ליעל ןייע אָתְסּכ םש ץובקהו spbis אדח :ט"ק
 .ב'ע :'ג n3 cows) ןייע nibism תיב ,יסכ יב
 ^ «p 'על ךייש אנפרהד אסכ -- אלילבה ךרעו

 — [ש"ע

 oS רוע ןייעו) 5% פ"למ ר"עפלנ pis =) סב
C »-—םיניע תובג  Augenbrauenםינפב ןייעו ) 

"bהדוהי 'ר (ה"ט) הרפד ינש  (Camsךותב  p 

 הנוכש שוריפ ['וכו] תוסוכ 'ב ךותב ויה דחא

 5 הייחא]* .סוכ תארקנ רעיש הב המוצש
 שריפ ר'ב. י"כבו n'3, ד"ל 'ב 'א ו"ו י"כבו ר"פדב
 איבה ןכש 'עב יכ.עדו .הניכש b^ ל"צו אתניכ
 )^ ביל (mu וניע ןושיאכ והנרצי י"רת וניבר

 'וכו י גו כש wp י"כבו כ"ע אניעד אבב אנכש
 אוהו אנכיש 'ב י"רתבו אניכש בוט רתוי ג"ונבו
 םיניע תובג 'יפ oxówa ץובקב um exówoy" י"לב
 יפלו פ"לב p pip ןכ שממו רעישה ןהב רשא

 וניבר ייגמ ni וררועתה אלש שודיחו ביער | ייפו שירה םשב bm מיכ ןייע לבא יוכו סוכ ךותב ו לי פ א ג"ונב ('
 םיסופדב לבא ימא יפרב ןוכנל ה"כ )5 ams ייפ אוה זלה ייפה רוקמ יכ ריעהל יתחכשו ש'ע )* .ו לי פ א סרג אלש
 וסיכב ררסה ימ יייכבו היפ ז"אח יפמבו (* .ומוקמב D^ jy דועו אליא ימ י"כבו יאעליא f) ima .םוכמ ד"טב םינשיה

 .וסעכבו וסוכב
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 דומל ןייעו וכרדכ ןתומוקמב ןאיבה ןכל אסיכו אביכ
 ןוכנל דרפנ ק"העב יכ עדו — ט"נ דצ תבש ךורע
 םע רדסנ לודגה qns לבא ומצע ינפב ךרעה הז

 וולו

kauen OJ«-2- ,020= «pss שלמ' pp» =( D3 
 םשהו - Q2הסיעל  das Zerkauenןושלבו

 ץוח 'מגב ןיכרבמ דציכ 'פב (המיעט qísha דנעצ
 "pe ג'פב .הטחה ןמ םסוכה יל moss ןייה ןמ
 שוריפ רזעלאל ירעש הוסכא Uy) תובותכ) רידמה
 דועו י"שריפ ןכו ה"יחא]* = .םירועש והוליכאה
 כ'ע ססוכ היל ירק וכרדכ אלש לכאנה לכ ףיסוה
 'מויבו ילפלפ p5 ה"ד :ו'ל םשו סש mossa ןכו
 סכימל יאעב "i הליגמבו ןילפליפ סכ ה"ד :א"פ
 פרוג י"שרו הייפכאד 'פ די בתכבו ארתבא אעצ
 הכורדכ אלש הליכא לכ י"שר שריפו  הייסכיאד
 020( אסיסכ ןושל רומלתב ארוק
 ונייהו הכרדכ אלש הליכאב דימת הלמה האב ןכלו
 םימעפ הברהו לושיב ילב אוהש ומכ רבד לוכאל
 ו"פ תוכרב 'וריב ל"נה תומוקממ qnn ןייע הטחמ
 ,םיטחה תא ססוכה .ד"מד *Ye תומורת 'ורי :י"ד

"vמוי 'וריו ד"ער ד"יד ד"יפ תבש ' "bה"מד . 
 ססוכה ד"פ תוכרב 'תפסות .המורת יטיח ססוכה
 ,ז"ל תוכרב ילכבבו םש תוכרב 'וריבו ben ,םיטיח
 ןכלו תא סחיה םע לעפה רשקנו זרואה תא ססוכה
 'עבו B םוקמב nem ns ססוכה ל"צ ךורעב םג

ppרוקמה .ף"וקבו 'שוריה םשב וניבר ןכ איבה 'ב  : 
 קיש ביה d "a ^pb בי DS qup py  םומל
 y'"y אתסיכ ND'5, ןינעה mb דועו — .ןאכל
 א'לב ןעייק ססוכ b" .ב"נש ק'העו — .א"י סכ
 ףוס 'קליב .ל"נה תובותכ לעפאב dauen אוהו
 הייסכיאד ל"צ היסיסביאד יעבו ט"נרתת זמר רתסא
 ס"ט תוססוכ vn א"יפ ר"רמב — ל"נה י"שר ^35

 ע"ייע  m pes[6דיב —

 חבט ,חכז פ"לב שוריפ D22 שרשב np סכ
schlachtenונינעו פ"ל םג נ"שו םינפב ןייעו  

 וילכאל אלש ארמגב טחשנ דימת פ"סב (תיִמָה
 םדאכ אוה יפרופ ןושל C רמוא 'ר (א'עס א"פ םיחספ)
 דחא טחושה 'פב .הז הלט יל p ורבחל רמאש
 הלבנ 6זיל Pom תנכוסמה תא טחושה 'מגב ףועב

d MEA CA d Mוי  

 ויפים טסר

 ,וילע (' החז ותעד ןיא םא רשעתמש העשב וסיכב
 'םד ג"רב ."ותיסה יתלבל וסעכב לשומ םא וסעכבו
 םושמ Gym א'עס היק תבש) גרואה רמוא רזעילא 'ר
 תוריפת 'ב רופתל תנמ לע ערוקה ינתימל יעבקד

^ne «sewn winתוריפת  Cהל תחכשמ יכיה  
 אלא mv הריפתה ןיאש 'יפ Ü אתסיככ ריבעד
 ,התוושהלו הרפותל תנמ לע הערוקו maa ns דצמ
 היל אחנמד ;אמכ אימדו ןינמיז ןיעברא הינימ אנת
 ,(5 C2 תובותכ : יז הליגמ א"ער ב'ע םיתפפ) היתסיכב

 י"שריפ ןכו קית ר"אלב אתפיכ e^ הייחא]*
 ipn ךותב :הלת אתסיכב א"עס ד'כ תוכרבב
 nbn א'ער ב'ל תוכרבב אסיכ ,םיכ ה'נכו — ,הלת
 ןמ ארי bw אל :ח"'נ םשו ,וראוצ לע p ול
 ךקש 'nne qb ירש ,ג'יק םיחספ ,'וכו אסיכ
 האלהו :ב"ל ןישוריק .ז"נק תבש ,(םיבשרו יישר ייגב)

qonםלוכ ג"ע ח"מד ג"פס תוירוה ימלשורי ,סיכ  
pow possע ז"ע יִסיִּכ ץובקהו דחא םיכמ ', 

NUDOארקנ ןכו — ד'ע פ"ד א"פ ןישודיק יורי  

 y םיזעה ידדבו בז לש המאב ןותנש קית םיכ
a nwע"לב ארקנ ןכו .י"שריפב  pn 

 -Onoma לטריה ןייע folliculum genitale םיציבה
tologia 117תורוכב תורכז אלו סיכ לטינ ןיבנ הזבו  

 .ןבז yy רכז אלו סיכ ד"פ םש 'תפסותכו :ט'ל
nnשימשת  neonרמאמ ןיבנ הזבו ע'לב ןכ ארקנ  

 ביתכ סיכב wy סוכב qm 55 ב"יפר ר'קיוב ל"זר
 mn דחא םיכ ^C ילשמ) ייתכדכ אוה יקנ ןושל
 הרבד יקנ ןושל םיכב-שרופמ e" ר'דמבו ונלוכל
 'ד סכ (y'y mp הורעה by אביש רמול הרות
 my ש-5 'פו ע'לל ןויכ םגו — ג"שו יתופסוהב

 — [₪0006, 6% י"לב ונממו השא

 יד בכ 'עב המושרה bo" וא ד'עפל אָסיִּכ =) םכ
 "5 0606, 406006, 400706, 40677 י"למ וא

 (ז"'פ תבש) השא המב 'פד ג'סב Blase) עובעבא
 .ן"אלופנא זעלב שוויפ con אמיל אפיכל
 א'לופנא ע"פרשבו א"ליפנא ר"פדב ה'יחא]*
 ט'יאלב יכ רקיעה sum יתחסינש ומכ ק"'העבו

Blüscehen, ampollinaןינעה ןכו  bollaז"עלב ה"כו  
 כ'ג "יא ךורעה ייגכו יד בכ 'עב ש"מ ןייע י"שרב
 ^j תהימת הקלס כ'או וניצנוש 'פד י"שרב
 תואסריג יתש ויה-וניבר ינפלו ,'ו סכ y ע"בשפהב

vas (t!הזז ויו  nnt b^יפה לכ קתעוה םשמ רש א (אנליוו סיישב) חייר שוריפב אתיארכ  , ?) ימ ייכב היכו 
 םוקמ הארמ ייל (+ .אתסיככ ל"צו אתסינכ פ"א י"כבו אתסכ יכ 2753 )5 .ויטק דצ תבש םפייד ןייע שבושמ גיונבו פייאו
 אל ס'ד לעבו ךורעבכ תומוקמ ינשב ס"ש י"כבו היסיכב הליגמבו םיהספב לבא וניבר ייגכ ייא תובותכב יכ עדו ךורעב
 .ביער ב"כ תובותכב אוה ןכו ינמיז ןיעברא הינימ won קר ג"ונבו א''עס ח"כ תוכרבב סיש די בתכב אוה ןכו וילע ריעה
 ןכ אתיא א"עס בילד ה"פ םיחספ יוריבו וסוכת היד ג"פ אב 'תליכמב )5 ^ 73 .הליגמ סייד לצא י'שר י"כב היכ )?

 .הישאי יר םשב
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 םשו (האלהו לייק 3m סב y'"y יסיב סרוג וניבר
 (אבה ע"ייע) אתסיכ ןושלמ יסיכ יתלצאה 'עה ףוסב
 שוריפ תושכ 'עב יכ עד דועו .הזל ונכרצוה אלו
 'וכו ןיקורקרי ןיטוח on תושכ ג"הר י"פע וניבר

vyםולש רש 23 שוריפ יפל יסיכ תויהב כ'או  
 פ'למ יסיכ רוזגל לכונ ^« הקונמ הניאש תושכ
 p Ys" ק'העו — רעש לש ןיקד ןיטוח 2-2
 רתוי ןכתי הז לבא Hopfen לע ןויכו א"לב ןאפפוה

 — w"y] תושכ ^5 לע

Vieh- המהב לכאמ פ"לב "b snb? ND») D3 
  T9 futterןייע  j3n jm" (0253אופסמו

 ניל 5 תישארב)  [mann]םוגרת אתפיכו אנבית
 ורומחל אופסמ ,אסכ 'שורי  (3 a» cU)םוגרת

 אתסכ  menoןויצ ה"יחא]* = ,הירמחל אסכ י"רת
 ןושארה  ^s'א .ו'ו י"כב ינשה ןויצו ר"פדב קר

 ( 13ב"ה ר"ל  soin: vanיג תסכ  יעב ביר ביטש
 איבה  vaהיאר וזו ןושארה ןויצ  sowחנומ היה

  e'קנואבו ר"פד  ^wי"רתב לבא ךורעבכ ןוכנל
 ' םגרותמ ןכו אתספסא 'יא תומוקמה ינשב 1385

  iאתסכ 'קנואבו אתספסא י"רתב אופסמ םוקמ
 אתסיכ םיסופד תצקבו  Cunםיטפוש 'גרת ןייע

 ^ Bסב 'עב רמול יתבשחמב הלע ןכל א'כ .טיי
 ( ona(א"לק ב"ה  osר"לב ה'כו טופ י"ל איה

y'"y עו פ"לב אתספסיא ןינע ןכו' Klee שוריפ 
 ,א"חב  upשוריפו .ל"נה ס'ל איה 55 ל"י דועו

^B ןכו .אופסמ 'טישפב קתעוה ןכו המהב לכאמ 
 ה"פ מ"בב י"שר  m'yהרזגנו -- אופסמ :אתסיכ

 אנסרהד אסכ ןינעה הזמו .סעל יפ ססכ שרשמ
 ,אנסרה ע"ייע ! "bה"כו לכאמ אסכ  quásha'לב

— [n 55 ע"ייע רנעצ 

 ק"פב (סגנ ע"ייעו 'ח סכ ע"ייע סעל b" סַסָּב =) סב
ponכ"הויבו תכשב טחושה ]233[  pv)ויט  

 סו כ ל יוארד לשבמב אלא מ'ר ירש אל ןאכ דע (א'עס
 תבשה םדוק לשובמד ןאמכו לושיבה םדוק ^5

smוניאד טחושב לבא ,ידימ ןקתמ אל אתשהו  
 אתשהד ןנירמא אל הטיחש םדוק b^ סוכל יואר
 אתינתמ אהו גגושב וליפא רופאו ןקותמד אוה
 הירבח ןיבסנו (" ברד הירב אנוה בר רמאו טחושד
 עמשמד p^ ירש מ'ו אה ,איה הדוהי 'ר רמימל
 וזחד ידימ C [ןיבד ל"צ] (רבד) 55 היל אריבסד

m 152 ער 

 יתלכא אלש ריי 55 לאקזהי) יתלכא אל הפרטו
 םדוק התוא טו ח ש רהמ 'יפ םלועמ סוכ סוכ רשב
 (' «Cm הציב) ןידצ ןיאד תנכוסמ ונייהו תומתש

wmחבז םתרמאו .תססוג ןונכ  nobהל אוה ' 
moe)אחסיפ סכימ ['א] ימלשורי םוגרת )72 2^  
Amאוהו אוה אסייח תסכנ 21703 ה"יחא]*  

 סכנ ע'ייעו החיבזו החיבט b mno») p'53^ םשה
 רדנ ןמ לוט ,רוד ומכ DU "wm נ'שו ע"ומב 'ב
 יעב ומוקמ רקיע כ'או שגנ ןמ wa מ'לב ומכ לטנ
 תישארב) חבט חבטו 'לקנוא 'רת ןכו ש"מ ש"ע סכנ
 (איכ ^ תומש) onem ,אתסכינ «Di )"5 ,גימ
 אוה וניבר איבהש סכימ .ּופּוכו י"רתו 'לקנוא 'גרת
 דועו .םכימל +" 23 (mew טחשל 'גרת רוקמה
 B3" ןמ יוויצ mo? eb אוה םוכ יכ 55
 היבאל הרמאש :יבזכ :ב"פ ןירדהנטב שרד ןכו גרה
 אתרבסוכ ןינעבו .ידי לע גורה em ny^ יב םוכ
 סוכ פוכ לפכנ הלועפה קזוחלו תרכ qw ןייע

^bםיתוכ תכסמבו רהמ טוחשו גורה  TX)צוהב 83 ' 
 . . םוכסוכ :תחא הביתב בתכנ (םייהכריק פ"רה
 ןכ וניא תססוג ןוגכ איהו was 'יפש nm .לילשו
 ל'י דועו ,(ח"כש ,ביח) ססנ y3' הארת ושוריפ יכ
 ערב ובצמש ימו הלוח A פ'למ הרזגנ pbu יכ

[sm — 

 ונממ ןישועש mes = ךורעה תעדל «p = סכ
 קתענו cC»9  פ'ל תושכ יכ ןוכנהו רכשה

 230 נ"לפפ פעל ןייע euseuta "Y 'לבו !D^ ע"לל

 5/2( ךיקפמה 'פד ג'סב (םינפב ןייע יסיכ ןינעבו
 םלשמו יסיכב .רמא ישא בר (איער ג"מו ביעס בימ
 וניאש תושכ יסיכ םולש רש בר 'יפ יסיכ ימד היל
 םתוא ןיליטמשכ םיער םיבשע הב "v הקונמ
 א"פ .דפפנ רכש ותוא רכש ונממ ןישועו םירמתב

mvךוכיר הכירצ ןיידעש תנקותמ הניאש  C 
 שוריפ אוה ינש שוריפ ה"יחא]* .ןוקיתו

m^אנליוו סם"שב ספדנב אוה ןכו 'פסותב אבוה  
 rue" ושאר שוריפכו . ךו כי ר אתיל םשו
 ןיברועמ םי צ ו ק ו העורג תושיכ יסיכ 'יא םש קר
 .ע"בשפה ןייעו 'ופסותה ושקהש המ ןייעו 'וכו הב
 םתוא poem םיצוק םה יסיכ י"שריפ יפכ ל"נו
 ?y o פ'לב הקשמ po םישוע nnb רשא
 Dornstraueh םיצוק םתס וא ,II 889 סרילואוו
 לבא :זע תבשב יסיכ ילכאד הזמו אסכ ס"לב

 רימש הרהמ סוכ סוכ רמאש תנכוסמ איה וז סוכ סוכ ל'זו (.בפש ףד oW י"כ ץובקב) 'ילוחל היימגר י"כ ייפב היכו ('

 JN תרכ עיייע my ילשרופב ןכ N^ רבדה ףוגבו y" תומת חייר ייפמ חכומדכ אוה ס"טש הארנו ךוכיח ויו י"כב )?

 7^ jn יפסות ןייעו ברד הימשמ בר רב אייח שרד  אנוה בר רמאו ג'ונב )5 .יסיכב היד :בימ מ"ב 'פסותב אבוה
 תחת םג היה רשא ב"ה v35 ךרעה הז am» םש רשא ביכ המלש pani רעגרעבמאב שייר ןוכנל man ןכו (+ .רמא היד

 .יינ םאטשרעבלאה חייזשרהמ ונידידי תבוטב ודי

94. ₪: 
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 Shri תבש יגתק ךרפמל ןנילכי הירידלו אירבהב
 am Tb ךופמל אכיל mmm 'רל לכא כ'הויד
 ps טחוש pay סוכל יוארד לשבמ ןיב ןניגלפמד
 רמא הל ירמאו אחא יבר רמאד אה יכ סוכל יואר

mקחצי  Cתבשב הלוחל טחושה  ^sהיה אלש  
 הלוחל לשבמה אירבל vos nv דועבמ הלוח ול
 רתומ «n דועבמ הלוח ול היה אלש י"פעא תבשב
 p155 יואר לשבמ 'יפ סוכל יוארד יאה מ"מ אירבל
 רמא רתומ לשבמ אק תושרבד ליאוה לושב םדוק
 ול היהש ןונכ רתומ טחושהש םימעפ 'א ב ר
 לשבמ היוליע היתעד לומתאמד םוי דועבמ הלוח
 na» ov דועבמ הלוח ול היה אלשב רופא הלוחל
 רבוחמב תעלד ול היהש ןוגכ 'יפ תעלד וילע ץצקש
 אנווג יאה יכו הלושב איה אתיצקד הלוחל הצצק
 איוה רבוחמד ןויכ אוה סוכל יוארד ג'עא רוסא

mbיוהו היוליע היתער ואל  bmw»רוסאו  *) 
 ןידכ רתומ bv דועבמ היהש הלוחל ץציק לבא
 mm תא ססוכה ןושלמ שוריפ סוכל ,טחוש

y vsרו ברה יי כמ 5 תיל ת עיה כ  

 :ראשב לבא ל"נה תורעה בור םע המלש ןויגהב םג
 וניבר ןכ בתכ ד'עפלו .טמשנ ךורעה יסופדו י"כ
 רדסל רמגש ירחא אניינת ארודהמב סכ TW םויסב
 רפסב הארש "פה m כ'חא םילשהו םכ יכרע
 כ"ג חכומדכ m b5 'על ךיישו םינושארהמ דחא

mosעב ןייע ותמגודו ךרעה ' DWתנכ ע"ייעו 'ג  
 -- [םירחא םיכרעב דועו

D2 *האנ סכ הנוב ינא ןאכ א"פ ר"דמב האנ  
 ףוס רבדמב 'וחנתב ה"כו אינסכא ל"צו ס"ט

 .טוקליבו 'ב 'יס

 y'"p ישיכ o .ז"מק תבש אתיילבב יסיכ *
 .בזרמ 'עו סכסכ 'א שכ

 תכש 'ורי 01612 ץע b^ ץובקב אָסיִק — ןיסיִּב *
 עוטקימ קפנ הוה ד"ערו ג"עס ח'ד ו"פס

 ép רפ 'עו Dp עיייע םיצע עוקבל אצי b ןיסיכ

 פ"לל קתענו אָּתְרַּבְסּוּכ ירוס ישלמ s3p15 — רבְסְּכ
eruישדחה יינוי 'לבו 24 5  

xovof&pac209 'לפפ ףעלו ז"מיר סות ( 
 Hina e ny y RT en ץמוחהו גואה (אימ א"פ) יאמד שירב

7305 — (Db$ — םכ 

DEL 4s dU; 

 אער

 לומתאמ היל יזח .אלד vs" ןיבו לומתאמ היל
 אמעט יאמ בר ךופמל אכיא יתכאו גגושב ליאוה
 היהש ןוגכ טחושב מ"ר ירשמ יכ קירפו היל קיתשמ
 .דועבמ הלוח ול היה אל לבא םוי דועבמ הלוח ול

e»סוכל יואר וניאו לומתאמ היוליע היתעד ואלד  

 וליפא מ"ר ירש אל ןאכ דעד אל הטיחש םדוק
 סוכל יוארד לשבמב אלא הלוח ול היה אלשב

 טחושב לבא ידימ ןקתמ אל אתשהד לושיב םדוק
 הדוהי 'רד ט"מ ,יכה רמא אל הלוח ול היה אלשב

 טחוש אהד םוי דועבמ הלוח ול mm 'יפ רופא

 ינשמו רתומ לשבמ  ןיבו bmw ןיבו אוה תושרב

 הטיחש םדוק תבשב אירבהו הלוח mme ןוגכ

 דועבמ הלוח ול היהשב הדוהי 'רו מ"רד אתגולפו

Dvסוכל יוארד לשבמ .רבס מ"ר תבשב אירבהו  

 אל ןיבו םוי דועבמ הלוח ול היה ןיב לושיב םדוק
 דועבמ ('[הלוח] ול היה םא לבא רתומ ול היה

 (הרסוא 27 הטיחש םדוק אירבהש י"פעא םוי

box]ארוסאבד ] Cהיוליע היתעדו ליאוה טחש אק  
 דועבמ הלוח ול היה רבס אדוהי 'רו רתומ לומתאמ

 לבא (cmm cm לשבמו רתומ הלוחל טחושו םוי

 Np ארופאבו ליאוה הטיחשה ינפל אירבה םא
 מ"רל ןל .אריבסד ליאוה ישקית יאו .רוסא דיבע

 אל יאמא רופא הלוח ול היה אלשב טחושב
 מ"רכ כ"הויבו [תבשב] טחושהר inb" ןנימקומ
 (*[ץוריתהו ל"צ] (אינתהו) C הלוח ול היה אלשב

 כ"הוי המ כ"הויד אימוד תבש ארקיעמ ןנירמאדכ
paהלוח. ול" היה  pxהלוח ול היה אל  

 ןנירמא אה sub ,ימנ תבש ףא לכאי אל
 רתומ טיחש אק רוסאבד ג'עא הלוח ול היהשב
 היל אריבס אה אמינ ימנ mmm "b ישקת יאו

ovn sow»[היהשב ל"צ]  Cדועבמ הלוח ול  pv 
 כ"הויד אימוד תבש ימנ ךורפנו רתומש ול טחשו
 טיחש אק ארוסאבד ג"עא ("[רמא] (ימד) אל אה
 ליאוה רתומ אירבהש י"פעא רמא [אל] אהד ירש

mmרל לבא םוי דועבמ ול ' mmmרופא אירבהב  
 mmm "5 היל אריבסד טחש sp רופאבד םושמ
 ול היהש פ'עא טיחש sp ארופאבד אכיה לכד
 טחושה רופא אירבהש רחאמ םוי דועבמ הלוח
 קולח אכיל [ריאמ 'רלו ל"צ] (הדוהי 'רלו) C דבעיד
 ירש sp טיחש אק ארוסאבש אכיאד אכיהד

 ררועתה רבכו א"בשרה ייחב היכו יכ ה"ד יפסותה ושקה ןכו )3 .םש המלש ןויגה )? .המלש ןויגהב ב"שר םילשה ןכו ('
 .המלש ןויגה לעב וילע ש"הב ןייע .א''כשרהו יפסותה ץוריתל ןויכ (* .םש שייהב (* .םש שיהב היכו (5 .םש ש"ה (+

 א"בשרה ייחב ה"כו )? .בר רמא אדא רב קחצי ר"א הל ירמאו בר רמא אדא רב אחא בר ב"ער ו"ט ףדב i023 (5 .םש
 ןוגכ ל"זו םש הימגר 'יפב היכו ('" .אפפ בר ג"ונבו *Gb'b ףד 'גנא v5 ץובקב) ןילוח לי" כ ה"מ ג ר 5*5 ב"חיכו
 הדוהיבש :דוע ania )! ארוסיא השע וישכעו לשיבו ץציק תבשה םויבו ש"עמ יואר היה אלד רבוחמב תעלד ול ץצקש

 .יאמד שיר ^D ןייעו ימ י"כבו 'שוריב 55 לבא
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 שוכינ ונייה אלו םיבוטה ןמ םיערה ךתוחש םיבשעב
 .הלעמלמ ךתחמ חוסיכ רקיעה ןמ רקוע שוכינש
 ה"נכו — ,ךורעה תרכזה ילב ש"רב ה"כו ה"יחא]*
 mu .ו'כ ןירדהנס .ןיחסכמ ps י"מ ב"פ תיעיבשב
 םיצוקמ רמאנו — םרכ רמוז .י"שריפ ימרכב חסכ

^vיתחסכ םיחוסכ םיצוק ד"ע נ"ד ג"פ תורשעמ  
 "יג יפכ .ב"צ דצ חלשב יהיו כ"רד 'תקיספב ה"כו
 ןיבוכ nnb לגמ web va ,ילומרכו פ"א י"כ
 ח'מד ה"פר םילקש 'שורי . . (םיצוק רצוק ייפ)
 א"עס 'ג ק'מ םשהו ,'וכו my וחסיכ ושכינ ג"עס
 דחא npo השע המ ב"י b'5 ר'ב .חוסיכ רודיע
 ךרד אציו חוסכה ךרד סנכנ סנכנו חסכ סנכנו חסכ
 — יתיגפו 'פ ר"להקו ר'שהש שיר ןייעו חוסכה

omתבש 'ורי חסכמ םשה ונממ רזננ  YbDח"ד  

 — [הנכסו התירכ םוקמל p^ ד"ע

 custor = custos 'צמא ר"למ וא) םיניירטסוכ *

 ומכ ראות ונממ הנבנו .רמוש
 Aufsichtsbeamter הרימשה תדיקפ 8

 טפוש quaestionarius םירניטסוכ ןמ ס"ט ילוא וא
0pmןיד  (Untersuchungsrichter, Seharfrichter 

 שבושמ אוהש ןומירא םוקמל :תנג לא 'פ רישהש
 םיניירטסוכ וב .בישוה ךלמה השע המ תוסייגב
 םיבשלו םירבועל וחפקי אלש ידכ ורמשל ליבשב
 ליבשב סונירטסוק וב בישוה in^ ה"לפ ר"קיובו
 !b" סוניירטסק "גה 'א רטסק 'ע ע"ומבו ורמשל
 ז"מיר תעדלו castra ר"ל ןויכ כ"או הכרעמ ישנא
 Grenzsoldaten, castrensiani ושוריפ 119 א"ח ר"טב

 שוריפכ ןוכנהו 368 ב'ח .ל"תמעב יוועל תעד ןכו
vrאוהו (רניטסק ע"ייע) .סורינטסוק ל"צש  

 nonna המושרה ר"למו תוכלמ יגורה גורהל הנוממה
 — [ךורעה

 GU ST) gYD3 ע"ייע ס"מ :ו"טק ק"ב איסוכ *

 ,תסכ 'ע רחא וכרע ןייע אתיסכ *

 רוגה Side nmm ^ ns .ד'עפלנו 723
 C לסא 'עב p" רבכ On תבש) ויכסכב

 תוחישמו ןיטוח p^ (ב'ער טילק (be היכסכו הליכ
 ןילטבד יושמכ יוה אלו התוא ןיטונ ןהבש הילעש
 ח"ו שוריפמ קתעוהו ה"יחא]* ;דנב יבנל
 תועוצר :תומוקמה ינשב שריפ י"שרו 0n ס'שב)

 ל"גה הלמה תארוה יכ qnn שוריפכ ןוכנהו

 םיחפפ העש לכ 'פד 'מגבו (כ5"מ א" םיאלכ .שירב

 תיעיבשב 'ט 'פב mw) רבסכו 3302 yo") טיל

 C רבסוכהו 6ט"ל הכוס  לוזגה 3535 py (אימ)

 אתרכסוכ היל חלש) r'ys ק"פד 033 C םירה לש
 איסינג םויד הכלהב ל"צ] (איסיניג sv הכלהב
 ערזכ ןמהו ,[אתרבסוכ mb (* חלש G'ys יי זיע)

 ,רויח 6* רבסכ ['א] 'שורי 'גרת ?Cro רבדמב) דנג

 ו"רדניילוכ שוריפ רבסכ לאעמשי ןושלב ומש ךכו
 6א'מר ,ביה) תוידגדג 'עבו ה"יחא|* .זעלב

 ה"כו דג שרש ק"דר ה"כו ו'רדניילוק ף'וקב ז"עלה
 תיעיבשבו ,םש םיאלכב py יכלמ ןב י"והמ 'יפב

 'לב eulandro איטפסא 'לב אוהו ורדנאילוכ זעול

 -corian ר"למ coriandro טאלב euliandro תינמור

drumל"נה תומוקמב ב'ערו ש"רבו י"שרב ז"עלהו  
 י"שרב ה"כו תוינדגדג ע"ייע ורדניילא םיערז 'דסב
 יקינולאשו 'זיפ 'פד 'יג יפל םש ז"עבו םש הכוס
 ארדניילא ל"צו ארטניילא םשו Cio דצ זיע סיד)

v»אתונסוכ הלכאד א"ער א"ס תובותכ י"שרב  

 הב ןיא אתרבסוכ א'עו ט'ק תבשל ןייעו .'וכו
 ןושלב ה'כו wb" לקשמב וזו .'וכו האופר םושמ
 א"כד א"פר יאמד 'ורימ חכומדכ לארשי ץראב םעה
 ,הרבסוכ p" הנשמ לש רבסוכ שרופמ םשו ד"ער
 Ue תבש wav" רכז 'לב כ'ג 'יא לבא אתרבסוכ
 רבסוכ ג'עס ס"ד א"פר 'לרע v^ רבסוכ זזגד ןהה
 יורשעמ 'וכו ןרוג ול שיש רבסוכ , . ערזל הערזש
 'וכו ערזל הערזש רבסכ ו"ו ילב אתיא ה"מ ד"פ

nwםש בתכו רצחב העורז איהש רבסכ ט"מ 5  
 ישרשבו כ"ע הרבסכ יברעב ה"כו :ם"במרהל מ"יפב
 כ"ע רובסכלא ארקנ יברעב ןכו w^ ל"נַה ק'דרל

wmה"פר ב'ב 'תפסותב יתאצמ ןכו 2« 3-5  
 וזו תרבסוכו 'פריא י"כבו ןילפליפב הָרו בס כו
 ל"נה ז"'עב אתרבסוכ b^ ןינעבו 429 ע"ל כ'ג
 ישעמלו א"פר םיאלכ 'פסותב לבא 'א תרכ ע"ייע

 — ]^3015 טרופריא י"כב םג "יא ג"פר

 אדיסכ ביבא א'ל ,'ט תומשל א"ירת 09( אדיסב *
 ןייע ןריסב ןוכנל וניבר "גו אריסב ל'צו

qwה"לק .ב"ח 2 . 

 הרומזה תתירכ ןינע no3 פ"לב ה'כו מ"למ) חַסּכ
 ינש קרפב abmiühen, abschneiden) המודו

 רומזת אל .חסיכ וא שכינ םא ) 07« םיאלכב

v5 np)חוסיכ םישרפמ שי .חסכת אל 'גרת ('ד  

 ם"במרהל מיייפב ויייוב ןכו )?  .רבסוכ םיחספבו םש ג"ונבו םיאלכלו םש ם"במרהל מיייפבו יאמדב ו"יו אלב אוה ןכו ('
 ג'וב (+ .םירהבש גייונבו הכופל יישרב היכו (םש ףעל) nw י"כ ם"במרהל מיייפב mcr (5 ,ונינפל היכו תיעיבשל

Ovד"טו העש לכ יפד ירמגבו :דוע ו"ופדב (*  ,ו"יוב 3723 (*  aonר"פדב יילו קוחמל שיו ,רבסכ םדוקה 'עמ אבו  
 ,םייונשה נ"שו :ביפק ,א"ח אלסא עיייע eene) ליסאב יזיפו
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 יתאצמ ןכו ח"פ D^ 'ס תבש 'לה ףופ ז"ואב אבוה
 אנליוו ס"שב 'גנא ,י"כמ ח"ר 'י פ ב םפדנ התע

ns "emiי"שריפמו — הלמב הלמ וניבר קיתעה  
 חכומ pen pw m םיחבז .א'מק p" תבשל
 סבכמה ךורכ ףושפש ןושל סכסכ תארוהש כ"ג
 qoe ףשפשמו הז דצ לא הז דצ ןילפוכש
 ן"יטלאו םכסכ 'ע ב'נש ק'הע זעול ןכו איבמו
 ינאמ יסוכסכ והזו falten) 'נכשא 'שלל ןויכו א"לב

"eבזרמכו םיטמק ןיעכ תוכירכב דגבה תרינא  
 .סכסכי אל .י"ד ז"פ תבש m" ה"נכו -- בזרמ ע"ייע
 הנושארו םצעבו CU nns ודיב amb  וכפהו
 ב'סד T'ED 'ציב 'וריב .קחושו דיב קחוד ונורתפ
 סכסכת אלש ליבשב לתוכל הכמוס תעקב ג'ע
 הרובח השוע \י\%*= píb אוה ןורחאה הז ילואו
 סוביכ לבא םימעפ 'ג יא :ד'צ "הבז — קזיהו
 ערוצמ תותליאשמ חכומ ןכו אל םּוכְסָב ל'צו אל

mbi 

QUIA  ובל'פ 5-5 yop) D3D3 *רבש  
 wan שיר 'וחנת Gerbrückeln קדה בטיה

 ןהמ לטונו תשחנ לש ןינופא ותדנופא אלממ היה
 .הלוע ותמחו וינישב סכסכמו

 6 איל (Nm היזבזב 'עב וניבר 'יג יפל היסכסכ *
 הייסב םכ בוט רתוי .ז"ס תבשב ג"ונבו

smל"נה 'עב ש"מ ןייע פ"לב דש םש . 

5p3תולכס ןינע מ'למ)  myתארוה םצעמ ןוחטב  
 ונממו םינפב ןייע fest, krüfüg 29 עיל

 הכלה ףוסב ןיקילדמ המב 'פב Gilanke) דצ ןינע םג
nit)א'ל :) mטימ םילהת 355 לסכ םכרד ,  (w^ 

 לע בלח ןהל שיו התימל םכררש םיעשר םיעדוי
 ל"ת ppp") החוכש רמאת אמשו (" םילסכה

C0)שירב ונדמליב -- .הלס וצרי םהיפב םהירחאו  
 םיהלאב ומישיו והמ (" (יל יוחנתכ םישנא ךל חלש
 Jn אתלימ אהב יאנת יגילפ ('ז ,ח"ע םילהת | םלסכ
 רשא 00/2 (NP 'אנש םתובשחמ הז םלסכ רמא
 n) תלהק 'אנש ןתושפט sos n ,םילסכה לע

 גער

 אנסיכב ח"לק ףדב ג"ונב .תוחישמהו ןיחתמנה ןיטוח
 ןוכנהו היסכסי כו פ"א י"כו היסכסכבו : ט"לק ףדבו

 c סו ח"ר ייככו רניבר 'ינפ

 mit der Hand pressen 56̂ ע"למ ד"עפל) םָּבְסּכ
 רבדה ךכריש דע דיב חוצחצו ףושפש ןינע

 ?y ^ קיס ןיקשמ 'פד ג"סב glitten) השקה

 השאה קרפב הדנבו .('ימרק יסוכסכל ירש אבר
voךירצ (א'ער  Cלכ לע םימעפ השלש סכסכל  

 דחא 'טנב תאטה םד 'פב "חבזב ,('רבדו רבד
 היל תילד םוביכ לכ אבר bw" ביער 79 דגבה
 ןילות sms א"ר 'פבו m pus 6 ואל סוכסכ
 אתינתיכ ) םוכסבל (א'עס מ"ק תבש) ןירוש ןיא 'מגב
 אמליד וא ירשו ןיוכימ אק יכוכרל C) שוריפ
 ןתשפ לש דגבה תצקמ ץבקל, b^ 'וכו ידולואל
 שביתמו דגבה ןיצחורש ינפמ ופושל ודי ךותב
 וככרל הצורו השק 'יפ ןושא דמוע חורב וא שמשב
 השעיש דע וידי איבמו ךילומו ודי ךותל דגבה ןתונ
 יכ םיטמק pss םינטק 6' םילופק ומכ אוהה דנבה
 ןונכ Crep, nae qvam יפב ONSE יה. ,רמאד אה
 ?pn אה יכו Canes יזחתימד הינאמ יסוכסכ
 אכירצ (Gü n7) היכרצ השוע איהש השאה 'פב
 ןנירמאו רבדו רבד לכ לע םימעפ השלש םכסכל
 ims" דח ייוטמא TOY 'ר יעב (ג'ס הרע 'מגב
 דוע ןכו .וקית ירת ייותיאו [דח] ess אמלד וא דח
 (דיעס 372 גיפ הכוס יורי) לארשי ץרא דומלתב שרופמ
 [אהמ ל"צ] (aue .בלולבש איבמו ךילומ ןינעב
 דגבה ("ץווקתמו אוה ףושפש ןיעכ סוכסיכר ןניעמש

^eטשפתמ ושבולשכו ןיטמק ןיטמק הארנו שמכתי . 
 בר .אמיתיאו אנהכ בר (א'עס אימק תבש) רמאדכו

C mmירקדמו םינפבמ וסכסכמ ודגב לעש טיט  
 היתיל ארדוסר הנימ ןניעמש C אתינתיכ יאהל
 היה םאש רמצ אוהש רמול ןכתי אלו (" אתינתיכ
 רמצמ םיתשפ דומלל 45 היה ול רמוא ךיא רמצ
 mu ןפג wx אלא הניאו ןהיניב pum רבדהו
 ןיוכימ .יכוכרלד C ארסח בר טשפו mb בורק
 ח"ר 'יפמ קתעוה 'יפה לכ ה"חא]* | .(""י רשו

(tימריק גיונב  pou»תאיג  pan mדומע  ye(5 .אכירצ סרג הטמלו )? .ימרוק  mmריעס 3/34 ג"פ הכוס יוריב  

 א ר מ ג ב p^ רמולכ (5 .יסוכסכל ג"ונב )5 .הימש אל ג"'ונב (+ .יאו 'א לכל גיונבו ח"פ ייס mo תבש ילה ז"ואב היכו
 .ךורעבכ jim א on וס א םיטב אנליוו םיישבו םילופיק ז"ואבו (אנליוו ס"שב) ^n ייפב «n ריפדב הייכ )? ,םש
 ס'שה תעצה ייפע איפסומ בייר ייע ד"עפל הככ nam אתיילבב יסיכ ןוגכ ייא ישמא ידבו סייש ייכב היכו ז"ואב היכו (5
 אנליוו סישבו ץיוכתמו זיואב (* .ישוכ םיש י"כבו אתיילבב ישיכ ףיירה ייגכ :בזרמ יעבו יז שכ יעב וניבר ^3 תמאבו
 י"כבו אנהכ בר רמא קר (aim ש"ארבו ג"הבב (אנהכ בר [2' ר מ א ד כ אתיא םשו) אנליוו סישב אוה ןכו ('% .ץבקתמ
 ז"ואב )1? ..אתנותיכ iom סיישב gms זייואב )1! .אנהכ ל'צ הג ה ו בר רמאדכ ז"ואבו הדוהי בר אמיתיאו אנוה ר"א פ"א
 א'בטירהו א"בשרה ן"במרה ייחבו ש"ארבו ף"ירבו (orm ז"ואב היכו (5 «auum אנליוו ם"שב אנתיכ יתיל אררוסד מ"ש
 לע 3323 (15 .ימד ריפשו ג"ונבו ז"ואבו b^W י"כב («ne )14 .ארפס בר ג"ונבו 6:ה"סק דצ תבש (D'7 ם"ש י"כב היכו

 ג"ונבו ת"האב היכו םהמ החכש םשב ריפדבו ח"נשת זמר mb 'ילהת 'קליב היכו האלהו יזיפ יפדב ה"כ ('*  ,םלסכ
 .ונדמלי םשב םהינשבו טיייתת זמר יילהת 'קליו בימשת זמר חלש שיר יקליב ' או I7) .ןהמ איה החכש
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 רמוא 052 הזב ןנוהכ קד אל יוועל םכחה סנו
 p'b אוה יכ ןוכנהו yxp qp = סכ qb לסכ

 — [ל"נה

"o3ארקנש הגונה בכוכ מ'למ)  Orionיתעדלו  
 לש גיהנמה טבש sum QU y/os אוה

 קרפב (םינפב ןייע Steuerruder am Schiff הניפס

 ימר לאומש «Cn mus ןיקיזה by C033 האורה
$n3השוע )0 י'ט בויא  wyהמיכו ליסכ  Tr» 
oyי'ה  (nליסכ שוריפ .ליסכו המיכ השוע  

 הגצ וב שי ns» (o הלודג תומח וב שי
 הז mem הז לש men תרבוש הז תניצו הלודג
 ביתיד "אל יא cO ירימגו Cm onyx תרבוש
 < קרט הוהד ןאמ 55 רוניד רהנב ברקעד C אסקוע
 ץקועש םירבדה ןיארנ .ייח הוה אל (* אברקע היל
 C הנצב ןינוממ ןהש cem nsi יבכוכמ ברקע
 יריפל ארטקמד (א'ל יח"ל בויא המיכ תונדעמ רשקתה
 )'* יריפל אשבכמד (פש) חתפת ליסכ תוכשומ וא
 ,יפרמ (" אנאמח טימק אררק ל"מק היחרוא בגא
 y" תוריפה חכ תעינמ וא תניתנ ןינעבו הי"יחא]*
 .םש בויאב ג'בלר םג קוספה הז 'יפ «bv המיכ
 ארקנו .'ב לפנ 'עב וניבר איבה קוספה הזל 'גרתו
 יפלו .רובג b ol^ ע"לב ןכו אלפנ לזמה הז
 2/3 הנוכי רשא) דרמנ אוה ל"נה בכוכה םייסרפה גשומ

maםימשב םשוה ('ט ^ תושארב  mם"במרה ןויכ  
 םש תיתפרצ הקתעהב קנומ ןייעו ב'פר א'ח נ"ומב
 דועו 458 דצ ^ 3^ היעשיל p^ םואיניזינו 88 דצ
 תערל םימשב ורשקתנו ובשנ תבש יבכוכ הזיא
 עשינאריא לענעיפשו שיהידנוב ןייע  םייסרפה
 ןוימדל רבדל רכז ילואו 141 ,'א עדנוקסמוטרעטלא
 p^ יפלו .א'ל ,ח"ל בויאב קוספ אוה םייסרפה
 »€« םייברעה לצא ליסכ spi חאנג ן' הנוי 'ר
 ישרשב ומשב אבוה ןכו )27 דצ לוסאלא באתכ)
 הזו n€ יה סומעל y'a ןייע) לסכ שרש ק"דר
 ריאמ בכוכ .אוהו canopus םיימור לצא ארקנש
 im südlichen Steuerruder ימורדה הניפס גיהנמב

des 8םואיניזיג ןייע  ^bכ'או םש היעשי  
 טבש 'יפש )9 ע"למ ליסכ רוזגל וניריב שי
 סואיניזיגמ הז םלענ יכ שודיחו הניפסב גיהנמה
 א"לבו — הז לע ריעהש b^ יתיאר אלו טשריפו

 ליִסָּכ — ?9b דער
 רמאנש םנוחטב רמא דחו וידי תא קבוח ליסכה
 לע 'פבו .('ילסכ sm יתמש םא .דיכ ,איל בויא)
 לוסכהו לוחשה pin (הנשמב .'מ תורוכב) ןימומ ולא

 תחא וכויש לוסכ dv הטמשנש לוחש והזיא
 ךותב תחא ולגוש לוסכ '5ש ארמג QC ההובנ
 ולגרש לוסכ, p^ .לסכה לע (' תחא ולגרו לסכה

 לסכה יבג לע תחא ולגרו לסכה ךותב תסנכנ תחא
 "יפמ קתעוה ה"יחא]* ."וכרדכ לסכה ףוסל

 GT'P ףד 'גנא "5 ץבוקב) םש תורוכבב י"כ ה"מגר
 י"שר שוריפב ןייעו .םילסכה ךותב תסנכנ :םשו
 ,ם"כמרה ירבד םג ןינעה הז יפל הינהש ט"יותבו

 םילסכה jb רזגנ לוסכו ee em) y ם"במרה .בתכו
 ןייעו Seiten, flanes = ש"קנלפ י"שר זעול ןכו כ"ע

 םישרשבו קיספמ ה"ד ב'עס 'ח ןילוחב י"שריפ
 flanco איטפסא 'לב) ש"קנלפ :לסכ שרש ק"דרל
 ךומס bn םילסכהו :םש רמא דועו flancos) ץובקהו
 (Om םיכיריה ירקע sm םינתמה תחת תוילכל
 תרבוחמ ךריהש המהבה ךרדכ אוה לסכה ךותב כ'או

nep mossש"טב כ"ג תנוכ וזו י"שריפכו םילסכל  
 תנוכ לבא וכרדכ לסכה ףוסל (ה"מגר י"פע) ךורעה
 ההובג b bns^ = 5 ע"ל לע ר"עפל הנשמה

nvבע )5 יברע 'למ רזגנו התרכחמ  dick, fest, 

gedrungenאתפסותה יפלו ש"מו 'ב לפכ ע"ייעו  

 םילסכהש 55, [לוסכ [b'x (לוספ) ד"פ תורוכב
 Mp םילסכה ינש תאיציב קר יכ חכומ "ןיאצוי
 'קלי :נ"לב םג הונאצמו -- ס"של דגנתמ הזו לוסכ
 (אסכב) ושעל הכהו ותשק ךשמ ג'לק זמר חלשיו

bw]לסכ מ'לב לאשוהו .'וכו תינמי [לסכב , 
 ןוחטב ןינעב בוטל jn םצועו הקזח ןינעל הלסכ
 ךרעה הז טשריפ ןייע תושפט ןינעב ערל ןה הוקתו
 ןינעבו תונורחאה תוארוהב ל"נה ונדמליה תנוכ וזו
 תוילכ ומכ םילסכ ןורתפ לאשוה הבשחמ תארוה
 תוצעוי תוילכ נ'שו א"עס א"ס תוכרבב אתיאדכ

yyהֶיְלּכ ] —- 

bp3תוטלובה תודיתי אָלּוסְּב ם'למ אָלְסֶּכ —(  
(emporragende Pfeilerאיגאל אלסכ יכ  

 ןייע ה"יחא]* | .איגא 'עב ונשריפ רבכ 600273
yןעיוו די בתכבו ,םייונש נ"שו ב"כ ,א"חב  

 ש"ע א"עב שוריפ וניברו .ןילסכ יכ יחכונה ךרעב

(tתומוקמה ינשב יקליב  ^Wיוכו ןתושפיט ורמא וניתוברו : חלש יקליבו . . (רמא דח) רמוא ןהמ דחא הימחנ ירו הדוהי יד . 
iss )? -תחא ןוכנל היימגר ייפב לבא . . דחא ג"ונב (5 .תוהובג םיכירימ תחאש םיישבד יוינשמבו ויתוכירימ תחאש תוינשמב . 

 vi331 'א .Y ייכב ןוכנל mis (* .אליא ריפדב (5 .יוכו ליסכ לש המח אלמליא oe סיש ירבדל ייפ הזו )^ .ר'פדב הי (+
 ישמא by" י"כבו ,ךורעה יסופד לש המוקע תחת יא סקע יעב ל"צכו אסוקע עיפדבו אצוקע רייב יייכבו אצקוע יב 09
 'ה סומעב pm איבה ןכו (1* .יא סקע 'עב ה"כו (* .ףידע סופדבו ןעכנימ ס"ש י"כב היכו איויה דיל ייכב )5 .ןוכנל
 ייכב ייל ןכו ס"שב ויתאצמ אל ינאו ל"זר ורמאו W qon^ ןב ש"רל יפוי ללכמ ייגבו ל"ז ורמאו םשב רמאמה הז יח

cenלצא  ocאתילו  pouי"כב )!! .ד"קתת זמר בויא  Yaהנממה . 



 « — jp» — 5b(ןיִנָסיִכ 915

 ע"לב םילאעמשי ןירוקש אוהש בתכ C57 ריאמ
 ,כ"ע םיאפורה לצא איה העודו המגחמלא
 םד תציצמ ס"לב כ'ג' 'יפ אתלסוכ המושרה הלמהו

(Jak. (5 yb םע איה nns ילואו הזקהב 
— [m ןיכס Jes eas 

PODS *ץובקה אוה)  jsמ"ל  Dinkel nbp3 
Gpeltש"ע אתנוכ 'עב יתשריפ 722  

 nb 'ד קרפ תוכרב 'תפסות .ץובקב קר אתיאו
 .עבש ןיממ ןיא ןימסוכו 'וכו ןימסוכ !ne םירועש
 ראובמ ."נ ףד 'א קרפ שיו nbn ימלשוריב
 ןופישה :םשו ,ןימסוכה m (ה'כ ?m" ny תמסכ

yoג'חב ]8[ רשד ע"ייע דועו ןפש ע'ייע ןימסוכ , 
bpי'ע ושרפל העט יוועל 'חהו  yb8  

 ףעל 'חה וילע גישה רבכו הנישרכ אוה הז לבא
 תלמ יכ כ'נ ריעה som 105 דצ צ"לפפ ורפסב
 ןינישרכו) n'b א"ם תבשב ם"במרהל מ"יפב תמסוכה
 י"כב 'ילו קוחמל שי ג"מ כ"פ םש ןייעו (תמסוכה

"bם"כמרהל יברע  wesקיתעמה תגגשו ןילרעבב  
 םע sun דחא 5% ME פ'לב יכ עדו — איה
 תורוהל , 255 בתכ קיתעמה ילואו Me יברע ןושל

wbהתויהב תמסוכ תלמל שבתשנו ןינישרכ  
nousרתוי , 

 mpi nb OU 2:=- eb דיעפל ןיִנָיִכ — 103
 Zwiebaek ונלצא ארקנו הדועסה חוניקל

  gemפ'לבו 5% ע'לב ךעכ  ISפילב דועו + ,
  5'פב (םינפב ןייעו אמיגורת ינימו םישבי תוריפ

 (.בימ :אימ תוכרכ) וינפל ויה 'מגב ןיכרבמ דציכ
  n5בר 'יפ (" ןינסיכב האבה  psa "wnיבעכ םה

  ne semןישועש תלבותמ הניאש ןיבו תלבותמ ןיב :
 תיבב התוא \"ןיספוכו ןישבי ןיכעכ התוא
 םדא ינב גהנמו התשמה תיבב אלשו התשמה
 רמא הברה אנוה בר לכאשכו אעמק ונממ ןילכואש

 תוכיכ  ןמחנ בר  cjאנפכ ידע (א'ער  mבער
 אלו הנממ עובשל לכא ונובערלו  nmnsןינפיכ

nen וז שוריפ לאננח וניברו .הירחא ךרבל ךירצו 
 היושע « poםידקשו )^ רקוס םיאלמ (""ן יםי כ

 [ותוא ןישועש ןהב אצויכו] ןיזונאו ^ Cןיכעכ ןימכ

 הער
 אלד ירימג םש תוכרב אָליִסְּכ =) wbp3 ארקנ
 אלסכ (טיבשר אבכוכ 'ולכ) רבע יאו אלסכ רבע
 ןיא יא Yy .ג"יד ט"פ תוכרב 'וריבו אמלע ברח
 ךרדב 'יפו םלועה snb ליסכב אקיז ןהה.רבע

 — [975 ג'ח רעגייג ע"מב אצמת עבמ

 המירס אתלסוכ ירוס 'שלמ אָּפְליִסּמ — ('לסכ
 ןייעו das Selrüpfen הזקהב םדה תציצמל

 רבד והזיא 'מגב ולאה תוינעת רדס 'פב (םינפב
 יעזיב היב תיאד אשובל היל הוהו (ביעס א"ב .תינעת)
 ןיחלגמ ולאו 'פד ג"סב | אתליסוכ יפאב יעויב

6m pu)אדבירכ  Cולא 'פבו .אתליסוכד  j^ 
 (א'עס איכ תוכמ) עקעק תבותכ בתוכה "033 ןיקולה

 ,אתליסוכד אדבירא 'יפא דיפק ייבא רב יביב בר
 יתש ףסוי בר (מ'כק תבש) ןידלימ 'מגב ןינפמ 'פבו
 6 גיצ ידהנס) קלחב .אתליסוכד אדבירמ קיפנד דע
 יד יא לאמד) (* םומ לכ mns ps רשא םידלי
 ps קרפב .6 ןוהב הוה אל אתליסוכד אדביר
 אדביר 'יפא (איעס 12 (IY ןיאפרתמ 'מגב ןידימעמ

 אתליסוכד אדביר 'יפ ,והיינמ ןניסתמ אל אתליסוכד
 ןמואה טרוסש הטירס ומכ , C (.חיכ קימ) ןיקשמ ףוסב

 [יל ל"צ] (ולג היה רעצה ms ןוגכ ומד ץצמל ראוצב

 קתעוה ה"יחא]* mn ןמ המשנ תאיציב

 שריפ ןכו — «Go ס'שב) ^Dus m שוריפמ
 תזקהכ 'יפ ירוכיסד אתפרת יכ 'ג ףרת עב וניבר
 י"שרב ןגיסרגד  תיאו 'יגכ וזו y'« ראוצה ןמ םד

manmב"ער ט"ל  ivo»אתליסוכד אדביר יכ , 
 ילכ אתליסוכד אדביר 'יפ םש ז"עב י"שר לבא
 : אתליפוכ tno bn מ'כבו ,ם ייפ תכ ב זיקמה ןמוא
 Schrüpf- flamme צ"ל אוהו האומ לפ ,א"מיילפ ,א"מילס

schnüpperיכסמל ל"מ ןייע םד תזקה ילכ שוריפ  
 לאמנלפ זעול םש 'הנסבו meno ה"ד :ח'ק ףד תבש
 טאמבלפ ל"צש ל"נו לאמבלפ םינשיה םיסופדבו
 וניבר b^ רגפ 'עבו sU NUT flammette צ"לב
 ה"כ המ גחמ ל א לאעמשי 'לב אתליסוכד אדביר
 -Schrópf = ע"לב אוהו C ר"בו ב"ה 'א 15 י"כב

schnüpperיחב יתאצמ ןכו םד תזקהל ןמוא ילכ " 
 י"שר אתליסוכד אדביר ל'זו .א"כ תוכמל א"בטירה
 'רו ף תכ ב mpn איהש C םוקמ לכב שרפמ ל'ז

 יב די בתכב (? .לוסכ םש ו"ופדבו ריפדב דבר ךרעב אוה ןכו ליסכ ג"ונבו בינש קיהעו ד"ל די בתכב אוה ןכ (
 ןעכנימ יב די canes אוה ןכו )5 .אתליסוכ 3 יזיפ יפדבו אתליסוכ יכ אעיזב הוהד גיונבו יעזיב יעזיב s  ןעכנימ
 סייטב עייפדב (?  .ןיחלגמ ולאו 'פ לע ותנוכו (5 .יוכו אדבירכ וליפא ג"ונב (5 .םואמ ארקמב )4 .אדביר יכ גיונבו
 ג"ונב )19 .יולה .רואמ וגיבר לע amas )3 .ל"נה ז"על יישרב קר יתאצמ ינאו )9  .אגוזמלא ד"ל די בתכב אמוגמלא

 ןוכנל en) ןכ )!?? .ןימסוכו ד"טב ויופדבו ימאו ר'פרב ןוכנל som ןכ )1! ,ןינפיכב 'ה קרפ .תוכרב אתפסותבו ןינסכב

 ןהלושבו םש ףסוי תיבבו ,חיפק D now^ רוטב אוה ןכו טימק ןמיס יפ איצומה יכרב ילה ז"ואב אוה ןכו ביינש קיהעב
cyםיסיכ יז קיס םש , (fעישבו .זיואב ארקוס הייכו קייהעב אוה ןכ  naרקוס  cei)רכוס ע"פדבו ,ארקוצ םש . 

(i4ז"ואב היכו ל"צכ . 

395 * 



msםיקומיצ ןהב תתלו  psp!ינסיכ  qmרמאש  
 הנמלא א'פ .אבילל ולעמ ינסיכ ינה C אדסח בר

nbתוילק הינפל ןיכילשמ ןיאש ןינסיכ הל  
 B" ןכו י"שרב 'יא א"פכו ה"יחא]* :םיזוגאו

 y' לש : א"מ תוכרבב ןכ ומכו תוילק ןינסיכ מ'כב
 'ובותכל מ'טשב םינוש םישוריפ ןייע דועו םדוקה
 שריפ ב'עס ז"ד ו"פר תוכרב ג'הב יכ ym :ל"נה
 prm גנדהאש ורקימד ןנברד אנשיל ינאסיכ
 ינוערז אוח גנדהאש יכ יתחכוה רגנכ 'עבו ,םידבנק

 ילואו ינאסיכ םג ןינעה mm הז יפל כ'או סובנק |
nee וא סובנק ינוערז oo ions פ"ל sm 

 ןתח ינפב ןירועש וא זרוא ןיטח קורזל היה םכרדו
 ןינעבו ,(.ה'פק יא'ח) אתניסא ע"ייע הלכו  ^bןושארה

 " 5המושרה פ'למ ורזגל  nonnaינימ 'יפו 'עה
 אמיגרת 'עבו ,םיקתממ  ^bימיגרת ינימ ןוכנל וניבר

  "yינימ  am) quosשוריפכ אלש  m'בוריעב
 (אנליוו סישב)  wyןכו (סופרב תמגמוגמש ןושלה

 םיחספ 'וריב שוריפב אוה  "by:ז"לד  wmלכול
 ינימ לכול והמ [ןינסיכ ,םינסיכ ל"צ] (תינסיכ) ינימ
 ןהילע ךרבמ אמיגר ת ד"פר 'וכרב 'תפסותבו אמיגורת

 ויכב היכ) ןינאסכ ינימ ארוב  — Cbםוגרתב .חזמו
par ןאוה . . יאניידמד ןוחתנב ה"כ ,ד"כ 'דמב 'ורי 

 ןירכומ vn .רטולכ ןוהמיט ןמ ריצבב ןינסיכ יניז |
 py «m" ,ןכרעמ הטמל תוקיתמ ינימ לכו תונדגמ
 םישנ םש ובישוהו ד"ער n» Us "mb 'וריה
 ינימ א"לק 'ם קלב ירפסבו ןינסיכ ינימ תורכומ

piosםימשב ינימ ה'סתת זמר םילהת טוקליבו  
 ןתשפ ילכ .ו"ק 'הנסבו mien ילכ לכ :כ'פ ר'דמבו
 ןכ לע לבבל וז הדגה האב העומש יפ לע ד"עפלו
 ל'נ my .ןתשפ ילכ רמולכ ןינתיכב ןינסיכ ופילחה
 ןתשפ ילכ \;*= פ'למ ינסיכ לבב ימכח וניבהש

 — [תיתכ ע"ייע ו"ט ט"וש תותיתכ ינימ

 שנעו חיכוה שוריפ 'ג 02 ע"ייע Db2 =) ןַסָּכ *
(Gureehtweisen, züchtigenגרתב הברה ' 

yו'ל ,'ד םירבדל מ'ד ; owח"'י , anםילהת  
 היכי הי ניכ Un םויאל בל ריש סי תילי יב

 "og" םילהת n poss" לעפאב 53i ;ו"כ
 ,יוועל לצאו ןמגרותמב תואמגודה ןייעו 'ד ,א"מ

 וער (םֶסְּכ — «jo * — ןיִנְסיִכ =) ןסכ

 (' אתפסותב אינת .(' תואתשמ יתבב ןתוא ןיסעולו
 ארוב ןהילע ךרבמ C אמיגורת ינימ וינפל ואיבה
 םחל לכו ןואגה ייבדל mem .(* ןינסיכ ינימ

ovט עשוהי) םידקנ היה שבי ', (nםחל לכו 'גרת  
 שבד קבקבו םידקנו ,ןינסיכ הוה vos ןוהדווז

 « aeג דיי  Ó.[שברד עולזו ןינסכו םונרת] |
  PT.'גרת,ןכו  fomםש .עשוהי) םידקנ ,29 !20)

  mmדקנ שרשב ק"דרה ואיבהו ןינסכ  nyקוספ
 ושריפו ומוגרתו ל"נה םיכלמ  nb "yןינסכב האבה

 םיקומינב א"אר ריעה הז לעו ל"נה ג"הר ^5 איבהו :
 ןושל אוהש הרומ (עשוהימ ונייה) ןושארה קוספה

 שופע  poemל"זרדכ אוהש הרומ ינשה  5'yןוכנהו
mw" ונינע 'שוהי םוגרתד ןינסכ ןושל םג יכ 

 םישבי רמולכ םידוקי ומכ שוריפ םידקנ ןינע ןכו
 קד םחל ונינע םיכלטבו םיפרשנכ  "ewתילכתב

 ארקנ ןכלו יושיקה  Zwiebaek, biscoctaפ'לבו
 =  06שבי םחל  semהקיתעה ןכו ןינסכ איה

 רזגנ וניא ןינסכו ,ינסכו םש םיכלמל אטישפה
jb רבחתנ םא יכ ג'הר 'יפמ חכומדכ ססכ לעפמ 

 י"פעו .ןאנ ןמו קסכ  ^bןיבהל וניכז הז ^ bינשה
 איבהש  jbע"שב וראק י'ר ^ ^D nז"קס ח"סק

 אוהש  rm ^b "by,'וכו תפ אוהש מ"יו ל"זו
pm (םיבעכ) [םיכעכ ל"צ] םתוא ןיססוכו םישבי 

 צ"לב אוהו כ'ע ש"ינוקשיב םיארקנה  biscuitלבו
 'פסא  D^" biseunosןושארה  NY) DUח'ר "יפכ

 ךורעב « nרוטב  nsתרכזה ילב םש ^
pm קש ונייה ןיסיכ bs piso mn ןינעבו 
^b י"פע ןוכנ רתויו ומלהל השק 'וכו רקוס םיאלמ 

 ^ nלע זומרל  oרקוס הנק יסרפ ןושלב 'יפש
— [Zuckerrohr 

 ינימ 25% ע"למ ד"עפל יִנאַסּוּכ IND ןסכ
 Delikatesse, Süssigkeiten םיקתממו תונדגמ

 ףוסב ארמנב ןיכרעמ לכב 'פב (םינפב ןייע רועו
 (ב'עס ט"כ ןיבוריע רשעמ ףסכב חקלנ [לכה] הכלה

onהשאה קופב .אבילל ולעמ ( ינאסוכ  
 אתלמרא 6" «mam ןנחוי יבר 'מגב הנמלאתנש
 םיאושנ תעשב הלותבל ןישוע o C riens^ הל תיל
 תופעולו םילופו porn לשבל ןיליגר הנמלאל אלו

 אתפיר רסילת ןינסיכב האבה nb לכאש אנוה ברד השעמו ל"הזב הפסוה my םש קר «'n םשב םש זיואב אבוה ןכו ('
 ךירצו םהב עבק ותדועסו אוה בער שיאה הז 'יפ אוה אנפכ ידע ןמחנ בר רמאו ןהירחא ךרב אלו [אבקב] אתפיר תלת תלתמ יכעב
 ,ת ו כר ב ד אתפסותב אינת :שוריפב 9/5 לכו יציניוו 'פד יפכ g^ אמיגרת ךרעבו תוכרבד ר"פר (? .ש"ע יוכו יוכו הירחא ךרבל
 ינימ ארוב ע'פרשב לבא איציניוו  'פדו vin לכ ייג יפכ אמיגרת syn הייכו (+ .אמיגרת עייייעו ריפדב ןוכנל ה*כ (+
 תואתסונ יתש םיילב יכ ינאסיכ קר ל"ומה איבהל ביטיהו ןינאסכ תונוזמ םש 'פסותב ייא טרופריא י"כב יכ עדו תונוזמ
 גיונבו ר"פדב אוה ןכ (5 .דילו ויו די בתכב win ןכו ריפדב קר אוה ןכ (5 .תירקיעה ןינאסיכ וא ןינסיכ 'יגו .וברעתנ
 רמא ונינפל אתיא םש ןיבוריעב (5 2205 ייגה דוע האבוה מ"טשבו co ניונב )̂ | .ינסיכ ע"פרשבו יישרבו ינאסיכ

 .םא יל הרמא ייבא
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 ג"ער ט"כד ב'פס םיחספ 'לשוריבו םש ס'ד ןייעו
 ול !^w ןיפיסכמ !Yum 35 קרי : רורמב שרופמ

[mw — 

 ילואו השוב ןינע הליאשהב םדוקה ךרעמ) 803 2
 blass werden, sich 'א ,'ב הינפצ מ"למ

(schümenשי 'פד נ"רב  CN'p a2) pomaרמא  

 הירכז יברכ הכלה בר רמא som בר רמאר היל
 ג"סב .(' ףיסכא היל חלשא היל רמא בצקה ןב
 רומא C ט"מ «Cp man השאה תא אשונה 'פד

 ה תבותכ הבוג הלעב תיבב איהש ןמז לכ ןנבר
 אלד אוה אפוסיכ %תמחמ ןנירמאד םלועל
 םוגרת 05/2 תור הומילכת אלו טקלת .('ה ע ב ת
 תצק ה"יחא]|* — C) הנופסכת אלו אריבצ [אהת]
 אנשיל לכ ירהש ותיאר pump איבה המל השק
 אפוסכ 'לב 'גרותמ םילת ילשמ בויאבד המילכ

prpןיכרעב ה'נכו — .תואמגודה ןמגרותמב  ir 
 Jm הגינחו ב"ער 'ג תבש on TW ןייע .ףוסכילד
 , .ופסכית םשו .ןניתפסכ .א"פ ןישודיק ,היתפסכ
 ןנתיפיסכ ב"עס ^j 'וירוה  ,ינימ ופסכית אלו

 אפיסכו א"ער ב"כ תינעת לעפתאבו ,לַעַפ אוהו

 אתלמ אתיא 'ב י"כבו 'מ י"כב ה"כ ארמימל והל
 C ב\"ם דצ תינעתב ס'ד ןייע י"שרב ה"כו ארמימל
 הוה ב"ער ו"נק תבש ,אפיסכיא א"ער ה"כ םשו

spד'צק ייפ ה"ונמב ןוכנל ה"כ ףיסכימ  Cןישודיק  
 ףיסכיא .,ז"י nies ,ירדהמ יפסכימ אלו ב"עס א"פ
 .ליעל ןייע .א"יק סשו אפסכימ א"עס ג'כק ב'ב
 תעלבה ילב דועו אפסכמ ד"י ,ג"י 'דמבל 'א י"רתבו
 ליעל ןייע ףיסכא לעפאב .'כ ,'ו בויא 'גרת ו"יתה
 Np : ח'נ תוכרב .ז"י'בותכ ,ףיסכא ב"ער ג"לק ב"ב
 ר"שהשבו .הטמל ys) אתלימ אפיסכ םשו ,ףיסכמ
 ףיסכמ היהש ףסכ ותוא pup המלו וידומע 'פ
 םיבהזה לכ mb פ'ר ר"משבו ,םיבהז ילעב לכ רעב
 ףסכ ןמ ףיסכה רמוא רזג הפי תמאבו .םש ויהש
 מ"לב ןכו ע"ייע ןבל ןמ השוב ןינע ןיבלה ותמגודו
 שרשבו םש ק"דו ןייע 2/5 ,ט"כ היעשי ורוחי וינפ
 ןבולה qw לע תשובה הנכו ל'זו בתכ םשו רוח
 םשהו a5 ונבלתי השוב ול שיש םדאה יכ
 םושמ :ו"פ ק"ב א"ער ה"כ תינעת אָפּוסיִּכ ,אָסּוסּכ

 'וירוה ,אפוסיכ תמחמ א"י ןירדהנס ,(אפוסכ) אפוסיכ
 Ó' תינעת ,אפוסכ ידיל אתלמ איתא ב"עס ג"י
 : ח"נ תוכרב ,ימישד אפופיכמ ןלציל אנמחר ב"ער

 D/3 ףסביא י"ב היימגר ייפב הייכו ףיסביא לעפתאב גיונב
ownןכ )*  wmרצקתנ עייפדבו ד"ל די 3533  vyוכו '. 

D : 

 ,Lehm בע טיט ̂ פ'למ ל'נ) אָנְסיִכ ןָסְכ *
(Gehlammוניבר איבה ש"ע שוטשט 'עב  

 בי טיט by ,ןסכמ : טיטמ 'ג 'מ םילהת 'גרת
 )^ יח (te הצב םוגרתו .ןאסכ יוליע Uo) ,א"מ
 ותעדו 1, 377 יוועל לצא םונרת י"כב ה"כ אנסיכ
 seme ןוכנהו ,ל"נ ןיאו איה תישומש o תואש
 — .סכ תויתוא תמועל איה =  תואו ל'נה פ'ל

 ,ךסכ ע'ייע ס"מ :ח"לק תבש אנסיכ

sextarius = 86 "BS niNDDD2 «M 

  (Maass ca. 20 Unzenר"ב 'רדמ

by pm םינוילעה םימה 08 עיקר יהי 'פ 
 תואטססכ םישלשכ םינותחתה  ^bי"לב הדמ םש

 ה"יחא]* ,טסק ע"ייע ןיה תקזחמ  smתדמ
men וז לע ש"מ ןייע ,גל קיזחמו חל וא שבי 

  Boekh metr. U. 203תולקשמה לעו  nbןאמרעקוצ
 ^ [האלהו —

(Gallerie) "Doהקלח  nmnהופיקהו הנושארב  
 ךרעב | ונשריפ )0 (s; nmm ארטסוסכ

 C רטזזג

weiss, blass ףסככ ןיבלה ^b mp5 םשהמ) ףַסָּכ 1 
aschgrau ca2- ע"למ ןא sein, werden 

Geinח"מ םיחספ) חספב ןירבוע ולא 'פב  G'ybלכ  
 לכ p5' .ויתורעש ודמעש םדאכ וינפ ופיסכהש
 ול שי רמ קרי (ט'ל DU  תוקרי ולאו 'מגב העש
 תמחמ ףיסכמ קריה ^35 b^ .ןיפיסכמ וינפו ףרש

n'enפד נ'סב ' n) wey NYא'עס זימ ) 
 ןיבלחל ליחתישכ שוריפ .םטוחה שאר ףיסכישמ
 6דיל ?nx ןיקילדמ nbi 'פד ג'סב Tm שאר
 .תושמשה ןיב והז ןוילעה ףיסכה אלו ןותחתה ףיסכה
 ןיב והז ופיסכה 6 ביד איפר ימלשורי תוכרבד ג"רב
 והז ןותחתל הוש ןוילעה השענ וריחשה תושמשה
 ומכ וניבלתש רמולכ sp» pip 278( — ,הליל
 ןינע xb o  ע'לבו ה"יחא]* | | ,(ףסכ
 םינויצ ינשב ופיסכה b" הזו שמשה ינרק תפיפא
 ריחשה :ףיסכה תבשב י"שריפ םעט הזו םינורחאה
 קורי ww ןיפיסכמ ןוכנל e^ ,ט"ל םיחספב לבא
 pale צ"לב שוריפ כ"ע ש"רלפ אלא יתרככ דואמ
 jj pne ^ לש רמאמב םג סרג D" י"כבו 8
 ןיפיסכמ וינפו ףרש ול שיש לכ (םש םיחספ הקורב

(à  .הרצוצכ ומייש y'"y דועו האלהו : גיסר ,ביחב עייויע (i 

 אמעמ | ג"ונב (5 .ףיסכא ל"צו ףוסכא ם"בשריפבו .וייל ז"עב
 .ופיסכאו לעפאב ג"ונבו (5 .הניפסכת בוט רתוי ' ג"ונב )7 .יעבת ע"פדבו תואחסונבו דיל יזכב ה"כ (5 ,םושמ ג"ונב (*

 .םייש י"כב היכו ףסכמ ג"ונבו )9
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 אלו התער הכמס העובשב הל ןינתונ יא לבא הלע
 אלו ףיסכת אמש ןנישייח אל רבס ק"תו ףיסכת
 תעשב והדש רכומה 'פד ג'וב .(6'הל ןניעבשמ
 הדמעו הפיסכהו םיתאמב הרכמ )0 ^25( לבויה
 הנמב אלא (6בשחמ ןיאש ןיינמ הנמב

Cmי"שרו חיבשה וכפה ףיפכה ה"יחא]*  
 מ"טשבו הימד ותחפו הלקלקתנ הפיסכה ןיכרעב ^5
 אמש אמק ארודהממ י"שריפ איבה se 'בותכל
 'וכו עקרקה תא חקול שיחכי אמש :ףיסכת
 אחבשמ וכפהו יפסכמ ב"עס Tb תובותכ כ"ג הזמו
 שוריפ m 'מושרה יברע 'למ רזגנ ד"עפלו ,(םש)

 :טעמכ 'פ ש"השב joy הזבו םיסיסרל רבש ^
 'וכו ש דקמה תיב בירחהו . + תוירבה תא ףיסכמו

 — [ץצרו רבש 'יפ

 -Geld אָתְפיִסְּכ NDDD2 Geld, Silber, מ"לב) ףָסּכ
(asten(הנשמב :'צ) ייחבזב י"פ רידתה 523  

 ינב b^ םיתש ינב ןיאב הרותבש תומשאה לכ
neיתשב יונקש 'יפ םילקש ףסכב ןיאבו םינש  

 ןיאב ןהש ערוצמ םשאו ריזנ םשאמ ץוח םיעלס
oiאתקיספב .םילקש 5023 ןיאב ןניאו ןתנש  

 ps ןושל רחבנ ףסכ Cn 2701 'קיספ אשת יכד
 םדא תומצעו רמאש C אודיע הז כ 0^ ילשמ)
 תוכלמל דובכ קלחש דמלמ ('ב ^a אימג moy ופרשי
 יתקיספב (nt ךילע ופרשי םעברי תומצעו רמא אלו
 סנוכה "e' ג'סב — (5(טייצק זמר א"מ יקליבו ויט דצ

 )" אתפסכב )'! שטבד (" אוהה G0 ק"ב רידל ןאצ
 ףתתשמהו ארמגב םייחלהו עורזה 'פבו ,הירבחד
 )53 ביתיד ןניקיסע יאמב אכה Gym xp ןילוח)
 .ןיפסכה DU ןימישמש זגרא שוריפ .אתפיסכא
 ןילוחב ?pi py ק'בב י"שריפב ה'כו ה"יחא]*
 אתינגרמ ישניא יחנמ CO םש ק"בב ה'נכו .םש
 ףיסוהל שיו — ףסכ םשהמ לצאנו sb וא אתפסכב
 רומאה mp ףסכ לכ :א" ןישודיק :'נ תורוכב
 ןייעו הנידמ ףסכ םהירבד לשו ירוצ ףסכ הרותב
 תובותכ 'פסותבו bw ה"ד םש 'פסותכו :ו'ל ק"ב

"Dאתפסות ,ייבא רמא ה'ד  mbיפל תובותכ  
 לבבב י"פעא )275 מ"קוצ 'צוהו טרופריא י'כ "ג
 הרות וב הרבידש ףסכ לארשי ץרא ףסכ הבוג

"ps — np»? חער 
 'מ "331 'וכו לקשמל אתלימ אפיסכד ןאמ לכד
 ףסכימ אלו ילקשו יתא אפוסיכ היל הוהד ןאמל

jnס'ד  bwב'כ מ"ב הבקנ ןושלבו .ה"סק רצ  
N'UDףסכל ןינמ .ד"יפ ר"דמבו .אתופיסכ םושמ  

 Pp ימלשורי ןושלב ןכש הפרח ןושל אוהש
 ל"הזב 'יפש ל"ררה n3^ יתיארו sev הפרחל
 מ"ר ירבדמ sum ימלשורי po ןושלב רמולכ
 םוגות לע ןויכ ד"עפלו כ'ע רדסמה ןשודה
 ןינעב אפוסיכ םיטעפ המכ םש 'יאד ימלשורי
 רבדמב ;^ ,יג תישארב יורי Mn" ןייע) המילכו הפרח

 ; .'ח טיס Xe ,א'ל ;יג ,ויט םילהת יגרתב ןכו יד ,ז"ט

 ונייה ילבב םוגרתב לבא )0 י'כ .בויא ;טיכ ,טיק
 — .[הלמה וז אצמת לב סלקנואב

 im .אוה ערב ובצמש cm AS = ע'לב 'יפ) "2
(ehlechten Zustand seinולפנש השאה 'פב  

 man» (nssxin איצומה הכלה mos ול
C'השע אל תוריפל עקרק רכמש לעב אתכלה  

 ףיסכת אמש ןנישייח zw" רמא ט"מ םולכ אלו
 אכיא והייניב יאמ אתיב חוור םושמ ON" אבוו
 אמש רמאד ייבאל אתמל אברקמד אערא והייניב
 אכיל עקרק חקולה דיספי אמש שוריפ ףיסכת
 אלו הל וזח אזחימ אתמל אברקמד ןויכ שחימל
 mn םושמ רמאד ןאמל אדוספאל היל יקבש
 ימנ יא .אתיב mm אכיל יריפ pin ןויכ אתיב
 ןאמל C [אוה] חקולד py] .ל"צ] (םידע) לעב
 היפוג לעב אהד שחימל אכיל ףיסכת אמש רמאד
 mm םושמ רמאד ןאמל nn [פירע ל"צ] (םידע)
 אלא היל תילד ארקיעמדכ אתיב חווו אכיל אתיב
 ןמ לק שד יזוז ימנ יא עיברלו שילשל הצחמל
 ףיסכת אמש ד"מל אקסיע והב דיבע 6אערא
 אקד ןויכ אתיב חוור םושמ ד"מל שחימל אכיא
 'פב C אתיב mm ירה mm אקו אקסיע והב דיבע
 תובותכו םישנ 'ד יושנ היהש ימ 'מגב יושנ היהש 'ימ

UYףיסכת אמש ןנישייחב אכה "ער  spינלפמ  
^bתעבשנ יאמאו הבג אל הבגש המ סננ ןב "פא  

 יכה םושמ היל pam העובש אלבד ןויכ הרבסד
 תחא רמול אצמת םא יאנימ הקופאל והייתערד
 התעד הכמס אלד הרשה ףיסכתו הלוזג ןהלש

 . 33023 ייפמ חקולד תלמו יד סרע ys סירא yony סירע וניבר ייגו אוה סירא לעב ימנ יא ייא יותכב ונינפל (* .ד"לו ויו י"כב היי )1

aenייפכו (* .אוה וניבר ייפמ הזו )  oasisהלוע ייפה הזו (5 .איגוסב מ"טשב אבוה הנוי וניבר ידימלת ייפש המ המוד  

 תטישב ךלה איבטירו ,ח'ירו יישר תטיש pa ךיראהש המ שיעו np מיטשבו תאצמנש היד 'פסותב האבוה n תטיש 'יפכ

 ישמא 'פד ייג ייפכ ביג ייא ב"ער ט"נד א"פ ןישודיק יוריבו ןיבשחמ ג"ונבו ןיכרעל י"כ היימגר ייפב ה"כו )5 .םהינש

 .'וכו יייע עטקנ עיפדבו Yo י"כב ה"כ )7 .ייל יטארק ידבו יוכו בשחמ וניאש ןיינמ הנמ לע דמעו ףיסכהו םיתאמב רכמנ

 .םש רעבאב ש"ר תורעהב ןייעו (* .אוה ם"טו ארזע Y^ v3 ךורעבו ,ודיע ייא כ"רד 'קספבו ימוחכתה םשב י"שרבו (5

 ריב v33 הייכ (* ,שנכד ריב י"כב ff)  ,ארבג אוהה ג"ונב (% .רתוי ךיראה םש יכ אתקיספה ןושל עטקמ היה וניברו

 .יתוכ גיונב )95 ,אתפיסכב ע"פדבו v ייכבו ,ונינפל היכו
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 לע ג"ע ז"ד ו'פ תוכרב i'02 םייונכבו .אבה ךרע
 ירפ ארוב (ימטובו יזול יזונמא לש) ןוהיפסוכ

 — [המדאה

vo jbD3לש תלוספ 'רעו יסרפ 'שלמ םדוקה  
 תוקלשה 'מגב ןידיטעמ ןיא 'פב (ןימשמוש | =

cn v»םיוג לש ןפסוכה  Cימגב .ןימח ומחוהש  
 ,ירש ןימסיד אפסוכ (ביער 'ג תבש) ןינמומ המב 'פב

"bלש דרווב ןתוא ןישבוכש ןימשמוש תלוספ  
 ןהב ןיצחורו ןתוא ןיקחושו ןתוא ןישביימו ןימסי
 (םש PY ןירימעמ ןיאב ןנירמאדכ mmus םידי
 קלמיפ אוה ןימסיו .ןימח ומחוהש םיוג לש ןפסוכה
 C ביער ג"מ תוכרכ) ןיכרבמ דציכב םימכח ורמאש
 תלוספה ונייהו ןימשמוש תפג ןיטסיד אפסוכ א"פ
 הז יכ עדו ה"יחא]* .הלעמלש שוריפבש
 לכב יכ השעא המ לבא םדוקה 'על Tw ךרעה
 ןפסכ ליחתמה רובדב רחוימ 'על דרפנ y'en י"כ
 ונינעש אפסוכ ןמ ץובקה אוה ןפסוכ יכ ןוכנהו
 ייפ בטיה ןכלו ןימשמוש לש תלוספ 'עו פ"לב
 bw nbwb "y אפסוכ ונייהו ןושאר 'לב וניבר
 ןימסי לש Tm "^p ןימסיו Sesamtrester ןימשמוש

pamo) Jasminroseונממ תושעל  jewםימשב  
wnתוכלה ףוסב ג"הב איבהש ןימסיד אחשימ  

w^p pusןימסי  וניבר בתכש הטב םגו (ד"עס  
 בתכ ןכ יכ ג"הב רחא כ"ג ד"עפל ררגנ קלמיפ אוה
 רמא ל"זו ג'ע 'ח ףד ו"פ תוכרב תוכלה שוריפב
 םימשב wp sm" קלמיס יאה בר רמא לדיג בר
 ץוחנ וניא התעמו כ"ע ןימפי ונייה קל מיפו
 ןירוק ןימסי קלמס, :רמאמ ףסונ י"שריפב יכ רמול
 יב (ןימסי 'עב ש"מ ןייע) ךורעמ "לאעמשי ילב ול

DNרוקמה כ"ג אוהש ומצע ג"הבמ  qnn "eb 
 ונייהו nbi "Y אפסוכ ראובמ ךורעב א"פ יפלו
 ןימסי יכ ןגוהכ קד אל ןימשמוש y ןימסיו תלוספ
 י"שר ררגנ א"פ רחא הרואכלו ןימשמוש ונניא
 תלופפ, ןימסיד אפסוכ ושוריפב :'נ תבשב
 הזב ע"בשפה תהימת הקלתסנ הזבו "ןימשמוש
 תמאהו שוריפ ילב pop תלמ י"שר חינה יכ ךרעה
 דומיל לעב םעטמ אלו ןימשמוש Uy השריפ יכ
 (ןימשמוש) ימששו ןימסי יכ (ומוקמב תבש) ךורעה
 ךורעב א'פ רחא ררגנ ותויהב םא יכ איה תחא
 ךורעב י"שר שמתשה תבש 'כסמב טרפבו רומאכ
 :ד"כ תינעתב י"שריפ אפסוכ תלמו .היוג ע"ייע
 פ"לב (אנומדג) אנובדג ילואו .תלוספ Uy ןוכנל

 "Oy כ רש

 הז ירוצ ףסכ והזיא ירוצ ףסכ איה וז םוקמ לכב
 'פ אצת יכ ירפס לש שוריפ ןיבנ הזבו .ימלשורי
 םשו w^ ףסכ ^C ב"כ םירבר) ףסכ האמ ח"לר
 יהוזו ירוצ «qo 65 יפ םש) ףסכ םישמח ה"מר 'פ
 ,ט"יותו ב"ערב Uy ז"מ ח"פ תורוכב הנשמה תנוכ
 — (Y XT") רנד 'עב ש"מ ןייע ףסכ רניד ןינעבו

na»ףסכ  nbi cnmתומוקמה  mossב"ל . 
 ,ח"ס תובותכ :ז"ט תומבי .ט"יק םיחספ .ד"נ תבש

"mbאפסכו אבהד .ו"נ ןיטיג .ב"נ :'ב ז"ע .ב"ק  
 ב"ער 'ה תורוכב ,םירצמ ףסכ yb'3 ז"פ םיחספ
 הבהזו הפסכ א"עס 'נ םשו םירצמ לש nam הפסכ
 יוצמ םדא לש ופסכ אהי .ב"מ מ"ב םילשורי לש
 'ומבי .םירזממ רהטמ ףסכ א'ער א"ע ןישודיק ,ודיב
 א'פ ןישודיק 'שורי ,ופסכב ןייולת ויתונוזמ + ג"ס

n3ר"ע  ap yyר ד"ע ה"פד ג'פ "ירוכיב 'ורי ' 
 :םש ץובקבו .ףסכב יינמתמד ןליאל לקימ אנמ
 ירבע לקשמב ץובקהו 'וכו ינמתא s"b022 אל
 א"עס iD 'בותכ .ב"מ מ"ב w"b: םיחספ םיפסכ

"vיִפַּפַּכ ראותהו — + א"מד ד"פר אמיי  Silber- 
(beiter,א"נ הכוס ץובקב : DEEDןמצע ינפב . 

 pros ^» b meson Dn ןכיא :יתמק 'פ ר"שהש
 ןייע אתלגלוג ףסכ — .'וכו םיפסכ ןוהנמו םיבהד

 — .[שיפר m'2 לגלנ 'עו ןונרא ךרע

 ילואו שרח שוריפ Scherben אפסח =) אָפְסַּכ *
 -Zor רבשהל ןתינש רבד 3%5 ע'למ 7
 'שוריו א'ער ז"לד א"פס םירדנ 'ורי 8
 יתווינ ןושל) יאתווינ pos א"עס א'נד א"פר ריזנ
 ע"ייע אפסכ אפסחל ןיירק ןוניד Qabatüiseh אוה
 .שרח 'יפ c5 ע'ל אוה יכ ןוכנ רתויהו 'ג ףסח

capsa x&j« ^x"? (ר"למ וניבר תעדל NBD3 
3'D3 (Trester אבה 'עמ אוהש ןוכנהו 6 : 

 ולאה תוינעת רדס 'פד « CYאיפוניכ אזח
 יאה יאמ [ל"א]  [bw]אקד ירמתד אפסוכא

  ^n Cim.םירמת לש אפסוכ אוה זעל ןושל
 ב"א)  poיכ ."ב"א, יתפסוה ה"יחא]* .(ילכ

 'דבו ףיסומה לעב תפסוה איה  DNתנוכו .טמשנ
capsula ט"יאלב ןכו ל"נה m ינוי ןושלל וניבר 

 קית  qupאוהש ןוכנקו  92% 3 pbקתעוהו
  2S. MTM vyןימשמוש לש תלוספ אוהו

Sesamtresterןושלבו ,ינש 'לב י"שר 55 אוהו  
 ןימ !b^ אפסוכ ס"לב ןכו .ש"ע ךורעב ומכ b^ ןושאר
 ןייע דועו ןימשמוש לש תלוספ ןמ ונייהו תחקרמ

 רפסב ןבדזמ אקד ה"כו אפסוכא דע wmm ןמ n5 ע"פדבו אפסוכא לייצו אפסיכא עיפדבו nen רייבו יא ו"ו 00753 ה"כ ('
nnbonהז (* .םיוכע גיונב )? .ןבדזמ אקד ימייק ג"ונבו זיי רצ יוכרבל םיסינ ירל  ^enיוכלה ז"ואב ךורעה םשב אבוה  

 .ט"עק ייס mo הדועס



 ו. .-ירר-ירשרו קריירה יריביו ווא-

PO aC REI UCN רעו - חי w— 

 תסכה לע (תחפממה (nw הנתונ אוהש ינפמ

 ןיטשופ אלא שדק ידגבב םינשי ויה אל ץראב ותסכ

 'פד "ג יפל ארם כ לוכיי 0^ (n" zm יִּדָב |
 -- [ארסב ס"טב ג"ונבו רדב 'למ איציניוו

 D3 (Kissen, Polster' רכ pay "יפו מ"למ) תֶסֶּכ
by םירמוא ה'יבו C א'ג ףד א'מ) תוכרבב "n 

 האמט םילבסה תסכ ט"ש םילכב ח"כ 'פב ,תסכה
 סרדמ , "bןילאמח תייטב ןמשש םילבפה ולא *)

 ןהל שיו ןהישארב םימעפו ןהיפתכ לע ןילבוס ןהו
 ל"צו] (ותצקמו) ןהיפתכ לע ןינתונש תסכ ןימכ
 ,('"לובפל חונ אהיש ידכ ןהישאר לע \* [ןתצקמו
 רודכה הלוגע np5 נ"מ "5 תואוקמד ןורחא 'פבו
 םירשה ןישועש הנטקו C הלוגע תסכ 'יפ םומאהו
 voy ןיכמוס C לאעמשי ץראבו ןהיתושארמ תחת

gnusקו אנוה ש"רנו הייחא]* .ןילכוא  
 py י"כ 53 ילואו ךורעה םשב רמאמה תלחת
 לארשי ץראב גהנמ היה יכ הארנ ל"נה 'וכרבמ יכ

 ,הפמה תא הב חינהל תסכב (הדועסב) שמתשהל

 'וכו הפמב ודי חנקמ ?C ו'פ תוכרב 'תפסות ןייע |

 אלא 'וכו תסכה תמחמ הפמבש ןיקשמ ואמטנ אמש
 ןישמתשמ דועו .תסכה לע החיגמו הטמב ודי חנקמ
 א"עס y'by ט"פ 'יאלכ 'שוריב 'יאדכ הנישל הב

 שיא הנוהכ יחרפו א'מ א'פ דימת .הילע ןשיו

 ה"מ ח"כפ םילכ ,'וכו ןהישאר תחת ןיחינמו ןילפקמו
 Dy mm .םש ט"יות ןייעו תסכ האשעש תחפטמ
 תחת וא רכה תחת .א'נ תבשב וידחי ורכזוה ןכו רכ

 רכה ב"מ b" 'ואוקמ ,תסכה רוע ה"מ ו"כפ "55 ,תסכה

 םילכ ,םהיניבש קולחה ,'א רכ ע"ייעו רוע לש תסכהו

TDתסכה תיציצ ןב .ו"נ ןיטיג 'ב רמק ע"ייע ז"מ  

 ninpom םירכה ב'מ b'b םיאלכ ץובקהו .ץצ ע"ייע
 הליאשהבו «C היי an לאקזחי) ץובקב קר מ"לבו
 השע ז"יפ ר"ב תסכו רכל ןוימדמ תובגעה רשב
 תותסכ ול השע :הרקמ יכ 'פ ר"להקבו תותסכ ול
 'קליבו ,ותבישי תעשב רעטצמ אהי אלש ותיתחתל
 תוסכ ול השע ר'ב םשב ט"סקתת זמר תלהק
 'פסותה ןייעו .רעטציו בשי אלש [תותסכ לי"צ]

 — [ז'חא אבה 'עבש תורוכב

np3הליאשהב ןושארה ןינעמ וניבר תערל)  
obo ד"עפלו polsterartig, hervorragend 

np» — ipo» פר 
 Qi ש"טע סעלרעפ «ju תלוספ כ'ג ונינעש
 םדוקה 'עב bun e .אוהו אגובדג ןמ שבתשנ
 סעלרעפו תלופפ ןינע כ'ג ארתג ס"לב יכ my עדו

c)תלוספ \<<* פ"למ ד"עפל אוהו ע"צב וחינה  
 — sn] שוגדל שי ןכלו תעלבומ ן"ונו

ND'D3 *(םוקמ םש)  n'b vp"ץרא  nimםידי  
 ייעשיב י"שרו אפיסב ^w (O ,ביכ היעשי)

 לש N'bD2 אוהש רבדה בורק כ'או איפיסכב איבה

 טםשריפ nmm Caspiana זוחמ אוהו ז" ,'ח ארזע

 .ש"ע רבדב ךיראה ךרעה הז מ"ואב

DN'nbD2%0000006 ב"ר תערל)  Meeramselתעדלו  

 Sehwerdt-Évpizg 259 ןהאזיוועל 'חה 5
(fschסנופאו סנוקא ןוגכ  ') םאיתפסכו P^»ויס  

 נ'א) -- .סנוקא 'עב ונשריפ רבכ )075 P3 ביער
 רחא po שיו רוהט גד pn י"לב סופססוכ שוריפ
 רדסה ןילוחב ה"יחא]* ,(םאיפסב י"לב ארקנ
 'יפבו סנוטאו סאיטפסכאו סאיתפסכ סנופאו סנוקא
 3n" (,ח"יש ףד אקילייגנא י"כ ץבוקב) י"כ ה"מגר
 סנופאו סנוקא in^ ז"עבו םייטפסכאו סיטפסכ
 C [פנוטאו ל"צו] (סנטואו) םייטפסכאו "ייטפסטכ
 סאיתפסכאו סאיתפסכו סינופאו 'טשוק 'ד ף"ירבו
 XT GT'b" ףד אקילייגנא Us ץבוקב) ח'ר י"כבו
 לש תומש ןלוכ וליא . ., םואיתיפסאו סואיתפסכו
 שריפ ןילוחב י"שרו כ'ע םה ינוי )53 םיגד ינימ
 סנופא םשל קר יתאצמ ינאו כ"ע jn יסרפ 'ל ןלוכ
 pom 'תפסותבו) סואיתיפסא ח'ר 'יגו ,פ"למ שרש
 "ms (סאיתפסכ 'ופריא י"כבו סאיתפסה «C ג'פ
 espadon םג Éipíag ארקנ יכ ןהאזיוועל 'חה 'יפל
 לעב לש גד הככ ארקנו spada 'טיא ןושלבו צ"לב
 ןייעו .breitos Schwerdt, spatha ר'למ בחר ברח

 — 5p] איה יטפסא ךרעב ש"מ

 -Exil, Ver תולג 2006 bb" ָאיִרּוסְּכ = איריסכ
(Gannungהיהת תאז ר"קיוב  (£Dרשב  

emארקיע ד"דה אירוסכ ןתונ ה"בקהו אירוסכ ןתונ  
a^דדב ק'מ  aunב"א) —  ^nחולשושוריג י"לב  

 ע"ומבו איריסכא ג"ונב ה"יחא]* ,(לובגל ץוח
 םוגרת ןכו פ"לב ה"כו ב"פ ,א"חב ע"ייע אירוסכא

m3 (1ייכב  Yaיחכונה ךרעב ע"פדבו (ח"נר ,םש) סנוקא יעבו ריס א"חב ע"ומב םנוטא יעב היכו ד"לו  win DENסיט .. 

 'ב 13 יייפבו ןילאמה ריב vim ןילמה 'א ו"ו י"כבו ןילמח גיהר ייפבו ע"פדב ןוכנל ה"כ (* .ןאיניטשוי יפרב הייכו )?

 ולא ייפ ליזו יונשבו הרצק 'לב תצק םשו 20 רצ טיידסב i3 ייפמ קתעוה (* .ג"הר ייפמ חכומ jm (+ .ןילמא ם"טב

 ומשו לובסל חוג אהיש ידכ ןותנ יושמה וילעש ןהישאר לע ןתצקמו ןהיפתכ לע ןילבוס ןהו ןילמח תייטב ןמשש ןילבסה

mesןזרב  cyןילאמח יכ ל"נו  spyעילב .אוהו יוגה  rom. Lasttrüger leפ"ל אוהש 5/3 ןזרב  ^b O3»אשונ  

 .לארשי n53 ,יר ש י דיל ייכבו (? ,הלוגע תסכ דע הלוגע «no ןמ טמשנ ר"פדב (* .ל ו ב 0 ל והמ שרפל ys אבו אשמ



e Te? — תסכ ces אפר 

 p'o3 יכ יתרעש םשו Op .ג'ח) אתיסב ym | ולא pets 'פב (םינפב ןייע דועו hockerig אָּתְסּוכ
 «D אלפב .אנפב jb כ'ג שבתשנ אלסכ .אנסכ | jon לעב «son GYo mmo ןקיפה לעב 'מגב
 ה תעו תואחסונה uw ל"נה םיכרעב יתנמיס | תותסכ ול שי ןקיפה לעב ןנחוי 'ר ses רנפושהו

vowרקיע לכ תותסכ ול ןיאש , "bי"כב יכ יבבל תחמשל יתאצמ | וביקעש ימ  pwא"פ ב"בכ )0(  
nb)ץוחל ןיטלוב ולגר  prsם ב טינומלא תמאב "יא א"ער | ןהיניבו תותסכ  n^סופדב ה"כו א  

 .ז'כק דצ ב'ב ם'ד ןייע אתיסב םש ם"בשרב ורזיפ | רקיע לכ ול ןיאש ימו ןקיפה לעב והז הברה קומע
 ע"ומב ה"כו אתיסכ ןוכנ אלל הגוה םוקמ לכבו | ןקיפה e^ רקיע .רגפוש im הטמלמ הוש ולגרו
 (לינה .אימל) אטישפב שבתשנ רתויו ןילרוק 'ע | (' אלקחל קופ 'גרת ('ג ז'כ תישאיב הדשה אצו ןמ
 ,140 א'ח ר"טב ז'מיר ןייע עעל תאצוהב) אתוסיק ךוענו mns .ריפש ןמ רנפושה רקיעו

 CX» p'b כ'ג wow םשו 211 דצ צ"נלפפ ףעלו | p" (ה'מ «mms ולדוגמ אצוי הקיפ וניבר b^ אקפ
 וניבר איבה םש ^« הטישק ys םג חכומ ף'וקבו | הלוע הזלו כ'ע ולדונמ אצוי רשב תכיתח ןימכ
 יל לאשא (ט'ע b'D ונינפל) b' 'שרפ ר"במ | לעב m ,ה"מ תורוכב 'ופסותב ew" המ רתוי
 ium וכו ךיטיש ק יל לאשא ךיתולגרמ | רשב שיו ההובג ותפרפש b^ ךורעבו +: ל'זו ןיקיפה
 וניבר ^3 יפל 3"( 'וכו ךתתיסכ יל יליאשה | תותסכ pe ,'וכו בקעבו לגרה שאר דצל הברה
 ף"כב דחי ורכזוה ןכו איה תחא אטישקו תוילגרמ | היאר ואיבהו ,'וכו רשבב ירייאד ושוריפכ עמשמ
 פ"א י"כב) אתיינגרמ ןקסמ . . אתיסכ ןקסמ .ג"כ ה'רב | ד"עפל כ"או .'סותב ש"ע, (םדוקה 'עב ל"נה) ר"במ
 (אתיילגרמ .ז"כ דצ ה"ר b לצא 'קליבו י"עבו ד"לו | ןכתי הזו רשב (hb M פ'למ תותסכ רוזגל לכונ
 ימרפ 'לב) אתיסב יכ דחא ןינע לע םירומ םהינשו | ותסרפש ךורעה םשב 'פסותה ירבדמו ל"נה ר"בב םג
 םשו .ןעללאראק o^ ע"לב «Ol ומכ Oe e | ייפ אוה o'i ם"לש ןודל כ*ג לכונ 53 ההובג
 קיסמל הל ידבע יאמל הלודג ינרוב 'מ י"כב ה"רב | ipo jn 'טישפה 'קיתעה ןכו ןבג ןיעכ החובג

 תולעהל הייואר הלודנ הניפס רמולכ אתיסכ הב — [אתסוכ jb אוהו אנתסוב )2 יא'כ

 אתיסכב אנתיכר ינוטא רטקו : םשו .ןעללאראק הב
  yy[ם'ק י"כו ר'פד ייג יפל 'ב דמ —

jan גרת' (Viehfutter אופסמ ^b) תסכ "CM 
 אנבת 075 55 תישארב םילמגל אופסמו

 'עב ה"יחא]* .אילמגל אתסכו  D2רבכ א"י | *  NDD'3אפיכ ןמ הבקנ א'לב)  (Beutelתבש
 ויתשריפ  wb 39.ש"מו 'ו םכ ע"ייע א"ער ה'ק רחא ןויצו ר"פדב ה"כ יכ האר

U'"p Zwioback 405 םילפו ial gibs 2 אב ןכ by p'ny: "5 553 (5 e  מבראשית( 

 ףיסוהל  qunmוינפל ויה 'מגב ןיכרבמ רציכ 'פב ('א ןסכ 5 אלל אוהו
C [רפילת ל"צ] (רסירת) לכא אנוה 'ר (y ב'מ יוכרב) | ב-3 יפו. ע'למ אָתיִסָּב ל"צו ס"ט) אתיסכ 

  2/23 (Koralle'פד  osאלו (* אבקל א נ כ אתלת אתלת יגב (*יכעכ (*יפיר | 09 ןיריכמ ןניא
  Grא" יי ,א'מ) םינמלא ^ Oתכרב ןיכרבמ ןיא רבסד עבש היה אלש 'יפ ךירב | הנמלא 'פב .אתיסכ

 תלכאו +" י'ח םירבדר) יתכד עבושה לע אלא ןוזמה | ודיקפאד ארבג אוהה (.ח'צ תובוחכ) הרכמ ימגב תנוזינ
 אתיסכ היבג  vv comuגומלא אוה ( | noi'ה תא תכרבו תעכשו  .C pnbsהכלה ףוסבו

 האשע (א'ער חילו ביעס זיל תוכרב) ןייה ןמ ץוחד | "ובותכב ג"ונבטסופוס ט"יאלב ה"יחא]* = ,ו"לרוק
 .הרוטפ ("םידומילכ ('[הלחב] ('תבייח ('ןי כ עכ | םכ 'עמו םדוקה 'עמ) אופסמ י"שריפ הזו אתסיכ

 הזו ,ךורעבכ 'יפו סרוג י"שרב א"לב לבא (א"י « "bm | ^eשרחה קצב הכלה ףוסב חספכ ןירבוע ולא
 םיחספ) | יכ עדו ,םש תובותכב מ"טשמ חכומדכ םינואגה  meלבב לש תורככ אלא ונש אל (ב'ער

 רקיע יכ יתרעה תומוקמ השלשב  n^33 ^anאל ןיבעכ לבא (" וז תא וז תוכשונש | אתיסב  ^bתורככ,
 (היעהב טיפ איח) סוולא ע'ייע  quyפש) גומלא  | Ovxךותב וז תופנכנ ולאכ תוארנ וז תא וז תוכשונש

 םייש ייכבו ג"ונבו י"כ "שה ןוילגבו ג'הבו ליסאבו tsm יצנוש 'רבו טמח יעב הייכו (? ,יא eon יעב הייכו )* .אקלח גיונבו (
 .יכעב אתפור ט"ימק D^ איצומה ילה זיואב אבוה חיר ייפבו אתפיר יכעכ פ"א ייכבו ונינפל ייל (+ .ביייק רצ יוברב ס"ד y" יתפיר

m )5אנכו ויו ייכב  genהדמ םש  yyאתלת אתלת ינב ג'ונב יכ סייש ייכבו ונינפל ייל ןכו ייל עיפדבו יג ןכ  
 ויתובר םשב יישר איבה ייפה הזו (* [mapa] אתפיר תלת הלתמ mw) זיואב) חיר ייפבו הבקל תלת הלתמ ייכבו הבקל
 ןושארה י"שריפל עייסמש חיר ייפכ אוהו יישרב ןושארה ייפכ ךורעה ייפ ןסכ יעבו עיבשפה y" ותוא nmm גיהב םשבו
 ג"ונבו םיכעכ האשע סייש ייכב היכו (* :בייכ ךצ תוכרבב ע"ל w» »"y^ רקיע emt) רבתסמ ןכו :םש זיואה לעב בתכו
 ןכו ס"ש יייכב חיכו )? .תרט יעב היכו ןיבייח גיונבו ס"ש י"כב «mo ) .יב תרט yà' שיימ y" אוה ס"טו «ay ןאשע

 .ןידומיל oe י"כבו תרט ys הי'כו ןידומילכ גי'וגב )10. .איפר הלה יסותבו אייפס הלח n3 יילו ייל יפ י"כב לבא nme yo חכומ

 .וזמ ג"ונבו סיש י"כבו «m ^b חייבו [(1
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"'Uby O^ ^" wm o0 OY nys היארהו 
 םימעפלו 4^ ;7  ,ארזעב תָעְכו עיטקבו תנעכא
 ןודכ .אתשה ותרומתב ui» ןעכ s"  םוגרתב

"yטשריפ 'ה תעד יפלו ,1, 378 יוועלל ר"תמע  

 שיט ,יה ארוע ןעכ דע היארהו JN2 42 ומכ ןעכ
 אוה אטבמב בורקו — vss "m ,'ג ב"ש 'גרתבו

 — [התע שוריפ )254( שפ:5 םילל

Dy3 *ףצק בצע ונינע מ"למ)  verdriesslich sein, 
(zürnenז :'ו תורוכבב ןייע הברה יוצמ ', 

 : ו"פ םיחספ : 'ל תבש b'3: :א"ס ,ט"ל .ב'ל :ח"כ
 :םשו ,ב'כ םירדנ :'ח תובותכ .ג'כ תינעת : ג'יק
 .א'ע ןישודיק )̂ למ ע"ייעו .,'ע ןיטיג :ט"מ ריזנ
 הרומת N'b: םיחכז :ד"נ iy :םשו ap ץירדהנס
 nipws.. ךינפ ה"מפ ר"מש לועפ ינוניבבו .ו"ט
 ^ מ תישארב בוט חקל שרדמ .תוסועכ ינפ

03mז"כ ירהנס סיִעְבַה ליעפהב .םיסועכ :םיפעוז . 
 תור ףוס לעפאבו ב"מ nb תובא qp :ג'ק .ב'ק
 map כ"רד 'קיספבו אטחת אלו ךרצי םיעכא 'בר
 אלו que סיעכא ילומרכו פ'א («vU 'יפל
 טוקליו 'ד זמר םילהת שרדמבו ,אטח ידיל אובת
 םש *w'3 תרעה ןייע שיחכא ז"כרת זמר םילהת
 שיר :אוה פ"טו 'וכו Tun ספוכא 'קיספב םשו
 ב"ל םירבדל 'ב י"רת 'וכו ןוסעכאד jb ר"תפא
 YD£ :ד"נ YO i5 moss pys םשהו א'כ ,ז"י

 אמוי :ז"פ םיחספ )0 םכ ע"ייע) :ה"ס ןיבוריע
 מ"פ 'טוס 'ורי ,ח"ימ ד"פ תובא D': תובותכ :ט"ס

 ה"מפ ר"מש ,'וכו םוקמה ינפל אוה «Dy ,ר"כר
 'פ תוטמ ירפס ,יתוא «nx התא סעכב היהאשכ
 'ב י"רת .תועט ללכל אב «by ללכל אב ו'נק
 סועכב סראכ — .האנשד אסעכ ז"כ ab 'רבדל
 סרא ע"ייע ד"סר זמר היעשי 'קליו ב"עס ב"ס תבש

 ,ו"צר ,א'חב ש"מו

 hüsslich sein) םש פ"למ ש"ע ראָּכ —( 392 ₪

 ועמם "פעא .UB תובותכ יכסמ

 םוגרת .ירעוכמ ינב היל ow אתשוגרג ולכאד
 ךניושאו 0103 «mn [יארכ ל"צ] (יאורב) ךיתמשו
 ארעכמ ג"ונב ה"יחא]* ,ראכ ע"ייע ארעוכמ
 'למ יארכ וראיב םישרפמה םש ק"דר 'יפב ה"כו
 םכחה תעדכ ('ןוכנ רתויה לבא ףונט b^ יער ,יאר
 ןמגרותמבו ,רעכ= ראכ jb ךפה יארכ שרדש יוועל

 ְךעַּכ בפר רַעָּכ ₪4 —

pays ^b ^wתא וז תוכשונ ןיאש תוקולח תולח  

 ( יכעב יפיר א"פ .('"הלחל iesus לפה, וז

 'לב .ןיעילבמ הברה יכ יכעב wem יככ רחא רפס
messאיה יכעכו .(''עו 'ח  nbןינסיכב האבה  

 יתכראה ןסכ 'עב ה"יחא|* — .ןסכ 'עב ונשריפש

 כ"ג אוהו שבי םחל ונינע פ"לב ןינסיכ יכ חיכוהל

 הלמה הבתכנ םאו פ'לב ךאכ JU וא ע'לב ךעכ
NONOתוריפ הנינע זא  qm pruאמינורת ינימ . 

 ע"ייע אעראד אכוכ 'עה תעלבהב ןינעה הזמ דועו
 ךאכ = אכאכ יכ ונשוריפכ (DRY D ןינקרט
 וצר אלש ןיבהל וניכז .אמיגורת ינימ ונייה פ"לב

 חוניקל אלא אב ןיאש רחאמ וירחאל הכרב עובקל
 קחצי ר"ב הדוהי 'ר תרבס וזו טועמ אוהו הדועסה

byאיבהש  ^b rmnש"ע ט"מק ]. — 

p3yp3ע"למ ד'עפל)  **> rüuspornלוק איצוה  
 ונינפלו 5^3( mb ירחא 'שרפ ר"קיוב 0333

 והומכ ורבח תיבל סנכנש םדו רשב םא המ )^
Toxםישדקה שדק תיבל סנכנש לודג ןהכ עבעכל  

 ואבב ולוק עמשנש םוש לע המכו המכ תחא לע
 «ne הז הלמ ןינעש 5" .ב'א) — .שדקה לא
 קורה ךילשהל mas לוק איצומש ובר ינפכ החי כ

yyאתיא ר'קיוב ונינפל ה"יחא]* ,(חכ  
 הימלש לאשמל קילס הוה רכ «pm 'ו קו
 ולוק עמשנו םוש לע עבעבמ הוה אנינח 'רד
 םיחפפ ם"בשריפבו .ז"עק דצ כ"רד 'תקיספב ה"כו
 הוה יכ «pn 'ר an^ איבה סנכת אלו ה'ד ,ב"יק
 ^3 ה"כו ,'וכו רמאנש םושמ ענענמ אתיבל לייע
 ^33 ןוכנהו ב'פש זמר 'ר הוצת 'קליב ענענמ
 -- 'ב עקעק ע"ייעו 'מטושרה ע"למ sm וניבר
 ותנוכו ן"ירפשייר : עכעכ ןוכנל קיתעה ב"נש ק"העו

-- [rüuspern לע 

(nun, jetzt nny) [P3 ₪5.גייב /3 לאינדב ) 

 «jy התע םוגרת .ינתעדוה ןעכו
 .ב" יה ;דיל ,יד ;ויט /2 לאינדב הברהו ה"יחא]*
 ,יו ;זיי ,יה ;איכ .דיי (Y^. V9 ארזעבו (יט ,'ו ;זיט ,ו"ט

 רבדמבל 'קנוא 'גרת ןייע הככ n התע ןכו "1
 ;ב ביש ביי .'ב עשוהי .ינרת אר ל

 jo בכרוהש הארנו .ןעכ םרב ר"שהש שירבו .'ו
 y) (p^ מ'לב) spy נ"לבו .ןע ןמו ןוימדה 'כ

nys5^ םגו  nyרזגנ  p^r) ny jbתע שרש ) 

 וכ ym ,תרט y^"y w/b .ןיכעכ 'יפ וירבד pa םינכה ומצע תעדמ וניברו ושוריפב הייכ יכ חיירל ןיכייש ןינמוסמ תובית ('
 ןיכעממ ויה םא לבא יוכו ךשונה אוה וזיאו . . תורחא הל ךישהו . . א"פר יורהט 'תפסות מ''ד םילכאממ רמאנ הכישנ

 הז תא הז הפי m לעו יכעכ אוהו יכחכ איפ ייא ויו י"כב (3 .יכעכ יפיר nn ןיכעכ רמולכ (* .רובה pw ולא ירה . .

 יפלו ןוימדה «m ילב ךיתמשו רמאל ןכתי אל יכ םעט לכ הל ןיאו איה הנוכנ אל יוועל יה תעד )* .'וכו הברה יכ הלוע

 לאקזחי) 43 הואר ל CN 'ג הינפצ) הלאגנו הארו מ ומכ תירבע ןושלב גיצטומש אוה יאוו .שרשהמ ףכה היהי יוועל

maיער ןושלמ אלו )^  "yןיקסנעלאמס פ"ר ייפ . 
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 אוה רמאש המ אתשה היל אישק nmm 'רד לשמ
 i^b ףייפהב .(אוה ms ppm een" הרובקב
 ינפמ האמט הפכ הלטינש ןופירגילוק c םילכב
 אמט non לטינש לוחכמ Cp) ךרעב 'יפ הניש
 לדנסהב .(' 'מ 'עב ונשריפ Gr םילכ) רכזה ינפמ

v5 pםיצוק יטקול ףכ ג" םילכב  ^b mb 
 Wb" די אוהו ףכ ןימכ ןהל שי ןיצוק ןיטקלמה
 ץוקכ לעילבו C רבדל היארו וידי ולכחי אלש ירכ
 חנמ ,(%(ו גיכ ביש) וחקי ריב אל יכ םהלכ דנומ
 םדא לטונ 'פד ארמגב לטלטמו ('' יפכא )^ הפכ
 דוורת םדא חינמ p^ ,(ב'עס בימק תבש) ונב תא
 לש הפיכ rop pn) :זינ תבש) ןוגכ ןה יפיכא
 םיפכ יכלהמ ew לע mmn חינמ א"פ .רמצ
 המהב 'מגב השקמה המהב 'פב ךל יתאממ היחב
 אוהש אמט רבוע, שוריפ ('ע (o| הרבוע תמש
 יתאמט היחב תוקודס ויתוסרפ ןיאש pes יכלהממ
 ג"רב C 45 יתאמט mn םאהש ףא רמולכ ךל
 תחא הקספנש לדנס (p n3^) םירשק ולאו 'פד
 ףכה לכ לטינש [Ds ויתויסרתמ nns וא וינזאמ
 בור לטינש וא ויתויסרת 'ב וא וינזא 'ב אמט
 תסורד הכלה ףוסב תופרט ולא 'פב .(" רוהט ףכה
 אפכמ בו. הב ("הרומ א'עו 7« ןילוח באזה
 C ךריה דעו דוקדקה ףכמ 'יפ sees דעו אחומד
 c3 ע'לב ףכ לש הנושארה mon ה"יחא|*
 הפופכ איהש יפל ריה ךות איה אָתְפַּכ NDS) ס"לב
 תינעת מ"ד המהבו םדאב דיל םג לאשוה ונממו
 יכלהמ המהבבו .'ב אש ע"ייע D'e3 תאישנ :ו"כ
 די תיב 8B ארקנ ןכו .ל"נה own (Tatzen)" םיפכ
 דועו ..ל"נה 'ג ,ו"כ םילכ Handsehuh דיה ךרוצל
 :ףכ לדנפבו ,לגרה תיתחת wm מ"לב לגרה ףכ

Sohle (תבש a^pל"נה ), | דועו m5ילכ "לו מ"ל  
 ומכ םינזאמב ףכ דועו Lüfel ךיזב מ"ד לובק
 .'ח .,'ב ;ו'מ א"פ תובא ןייע Wagschale 'וסו ע"לב
 bw ולש ןיפיכה ב'פר מ"ב םילכ 'תפסות ץובקהו
 בג ומכ ףכ spi דועו -- ןייפכה ל"צו תכתמ
 הדנ השא וא שיא לש תשובה תיבב הובג םוקמ
 הדנ 'תפסות ,םיצבה לע תחאו on לע תחא :ב'ג |

q2 — v2 cea גפר 

^bשי ל'זודב בתכו ףונט 'למ כ'ג  nsnלעבו  
 'לב ואיבה ראכ 'עב לבא y ואיבה אל ךורעה
 'עב .ל"נה תובותכמ ןויצה הז איבה ןכו .ש"ע א'ס
 לועפ ינוניבב sw בורלו ,6 גינש m אתשגרג
 ס"פ pw םחופמו רועכ ו"ל פ"ס ר"ב ?wy רכזל
 הבקנלו ,השאה רחא ךלהמ תויהל שיאל רועכש
 הרועכ :'ט ןישוריקו .ז"יק םשו sys Yep ןילוח
 הרועכ ב"פר ב"ב םילכ 'תפסות 'וכו יבר הנשש וז
 'וכו הרועכ mw ןיאור ON ןאמתו D ר"תסא ,וזמ
 ר'שהש ,םירוחשו םירועכ מ"פר 35 רכז ץובקהו
 «mmy :הבקנל own ponen ןירועכ ושאר 'פ
 ח'נ pei wise לעיפב לועפ ינוניבבו תורוחשו
 'מוי רכז ץובקהו ,א"עס 'ז 'ינעת ,ה"ק 'ובותכ א"עס
 תורעוכמה ab תינעת הבקנלו :'ח הטופ ,א"עס ו"פ

y"yויניעב יִּתְרַעַּבְתַה ז"יפ ר'ב לעפתהבו ,ראכ  
 "3 םשהו .תכזעתמו תרעכתמ איה ה"מפ םשו
 לאשוהו £Hüssliehes, Verüchtliches c פ"לב
 המודה ןמו  רועיכה ןמ קחרה :ד"מ ןילוח אטחל
 נ"רדבאבו (פריא "23 ד"פס תומבי 'פסותבו ול
 םשהו .רועיכל nbn ןמו ג"יפ ר"דמבו ב"פר
 ייל האיבמ ר"ע .נ'ד ט'פס ןיטיג e טשפומה
 םיקלח הרשע :שלש תנשב 'פ ר'תסאבו תּוריִעָּב

 — ]131 םלועב תוויעב לש

 תבש ץוכקהו ma ף"לאב רשע יתשע תוא) ף'כ *
 b^ ףכ nw לע ןכ ארקנו .ןיפכ ב"עס ג"ק

 .טשריפל מ"ואב רויצה ןייע הל המורש הפופכ די

wo»תיב ילכל םש  upףכל ונוימדמ  
 םינינעב ףכ דועו Lóffel, Schale, Kelle הפופכ

 לוח 6'פ ^n32) j איצומה 'פב (םינפב ןייע םינוש
 ידכ Nin CO ארמג .דיס ףכ אלמ לע ןתיל ידכ
 תודמב 'ג 'פב (' ןידייס לש ףכ א למ לע ןתיל
 4« לזרב לש ןיפכב ןתוא pub ויה אלו 0«

ws obןימכ יושעש דייס לש לזרב  m5033.  
 ארגנ (' טחד אפכ (א'ער חיכ םיחפפ העש לכ 'פד
 ןמואה קקחש ףכ שוריפ ,אלדרח ףורשנ (* היוגב
 רמולכ pin לדוחכ Ye ףרוש ומצע ףכ ותואב

 םיש י"כב היכו (5 .טייות ןייעו ביער ייפמ חכומ ןכו םיפכ תוינשמב א'סו םיפכ גיונב (* .יוכו ףכ יפ ל ע ג'ונב ('
 רתוי ראובמ חיר ייפב (5 .הווגב (anam סיש ייכב היכו (1 .חיל דצ םיחספ סייד ןייע םינשיה יפדב י"שרבו ^m ייפבו
 רחא ררגנ (* .רבדל רכז רבדל היאר pam י"פעא im ייפבו (* .לחכמ יעב ונייה (* .ןופרגלק יעב ונייהו (* .שיע בוט

"bהיכו .יפיכא ייכבו 2002 (!+ .אפיכ ימ ייכבו אפכ גונב )0 .19 רצ טידסב ג"הר  my nbiקתעוה םשמ רשא  
 (Vg Bu s יזכב רדסה הכו (1% .(:א'לש ףד אקילייגנא יזכ ץבוקב) הימגר ייפמ קתעוה ןאכ דע ) .ןושאר ייפ
 םילכ יפסותב Di רדסה ייא יישרכ לבא (:דיכק דצ תבש ס"ד ןייע) יישר vay ל"שרהמה וכפהו םינשיה םיסופדה לכבו

Yaעדו -- .ד"פר  COייכבו יפדב  ^wבור  monאמט כה בור ייגה ג"הבו רוהט (ולוכ י"כב) ולש ףכה לכ אמט  
 תחא ףכ לכ . . רוהט תחא ףכ בור םש ww" לינה בי'ב םילכ יתפסותמ יתאצמ וניבר תטישל היארו .רוהט qan טועימ
 .הדומ ע"פדבו ירומ ג'ונבו דיל ייכב ןוכנל היכ ('* .רוהט ףכה בור לטינש וא וינזאמ תחא עיטקב 'יא ר"פדבו — אמט

(fךויה דעו כיג ןילוחל ייכ היימגר 'יפב לבא ךריה ףכ דעו ויו י"כבו . 
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 לאומש רמאד איההו (' הליבטל meum .יוחלו
 אהא אגילפ יוה C ךירבימ היפיכמ ארהנ ליעל
 רמולכ ןילחוזב C ןירהטימ םימה ps לאומש רמאד
 ןילחוז אלא ןיפטונ םש ןיאש ןירהטימ םימה ןיא
 וטעמתנ רבכש יפל ירשת ימויב תרפ אלא דבלב
 לדנתמ םימשג יממ אמלא וב ופטנש םימשגה ימימ
 והיאו רטמהו םיגלשה ןירשפתמשכ ןסינ ימויב
 שוריפ הז mex" אלא לדגתמ וניאש רמא
 קרפב !C לאננח 'ר לש ןושארהו ^C םשרג וניבר
 (6* רב לאומש ("בר ומ אד 'מנב תקונית
 "פ nmm ("5למנב bison אל השא קחצי

(nימויב הוקמ היתנבל דיבע לאומשד הובא  
 אמי ףכא .("ירש ת ימויב יצפמו]ןפינ

C SIDONאתריב  Cיי (א"ער 7 םיחספ שירב  
 ויתודג לכ לע ךלהו .אריב )5 דפייא םיה ףוח לע
 «ye .ויתודג לכ לע .אלמ ןדריהו 0n היעשי)

om aלכ לע 'גרת  n'x nons). Ames 
 יהופכ לכ לע ויתודג לכ לע ^n ,'ר עשוהי 'גרתב
 עלסה לכ ןכו .יהופיכ ןמ גר ו תמ ה "5 ןוכנהו
 י"שרל סחוימב ןכו תואמגודה ש'ע אָפיִּכ םגרותמ
 .ויתודגמ עבונש : ךירבתמ היפיכמ םש םירדנב

nw jmתבשב י'שרבו ורוקטמ רמולכ ועלסמ  
 ה"נכו — ש"ע 'וכו ועלסמו ורוקממו ותפשמ :ה"ס
 ארדיק לע הָיִּב תלפנ :זביו 'פ ר"תסאב הבקנ 'לב
 'וכו ארדיקל יו הפיכ לע imp תלפנ ארדיקל יו
 ח"פ תולהא .הפוק N^ ר"נרתת זמר רתסא 'קליבו
 ק"מ רכז .ץובקבו (Glagelstoi דרבה תפיכ ה"מ
 (-Feuer ארונד יפיכ םשו ,אדרבד יפיכ ב"עס ה"כ

.(teine, Meteorוניברו יִפיִּכ ימרד א"ער 'ו 'ותירכ  

 mb םיכייש ןכו .ומוקמ ןאכ םלוא ב"י ףכ 'עב ייפ
wnא יפכ 'עב םינויצה לכ ' "y3 תובותכ ^p 

 ג"ע ה"לד ד"פס תיעיבש 'וריבו וכעד יפיכ א'עס
 Py 'וריב רכז 'לבו (סוסלא «yy וכעד 8052

 דפר ףָּכ - "3

 תא טשפתש רע . . ףכה תא טשפתשמ ו'פר
 דע ר"ע ב'ד SÜD תומכי 'לשוריב בוט רתויו ףכה
 בג ע"ייע 'וכו ףכ יאמ :ז"מ הדנ ,ףכה טשפתתש
 ומכ .B OS pb^ ףאכ יכ ריעהל שי דועו 25
 — השאה וא שיאה my תשוב ?ma c ע'לב
 א"פ יפל ל"נה :ב"מק  תבש םירמע ונינעש המו

y'"yש"מו 'ב יפכ 'עו 'ג ףכ ] -- 

 ףאָּכ .אָפיִּכ sy "לב ןכו עלס b^ מ"למ) 83
 ע"למ םיה mm "Ww" Stein, Fels, Riff אָפאָּכ

 היסיכמ NUT) (Saum, Rand הפשו הצק 445
33b ( מגב השא המב 'פב' pm)היפ תבש  

 Yun האנה רדומה 'מגב רדומה ןיב ןיא 'פבו יער
 6תורוכבד ןורחא 'פד 'מגבו (א'עס 'מ םירדג)

^b Cm»תכרב םשמ ונממ אצויה עלסמ רהנה  
 היתנבל יצפמ ריבעו רטמה ימיממ אלו ותאלמ
 לעש םרא ינבמ [ןריתסמ ל"צ] (vnb) היהש
 ןילחוז ירשתב לכה ירבד יכ תרפב תולבוטו רהנה
 לבא הוקמב mne והל תילד יצפמב אוה המלו ןה

juaהוה  wb vipרבסד הוקמ  m»קילס אל  
 6 והנינ ןיבואש היבורד ןפינב הליבט ma והל
 לאומשד הובא םייח םימ ועב אל הבזו הדנד ג"עאו
 אל nan הדנד ול som ןיבואש co םושמ שייח
 b mous) | אתפסות) הלינמב אנתד םייח םימ ועב

 תאיב ןועט בזהש אלא רע 'וכו הבזל בז ןיב ןיאש
 mm pb nes הנועט הניא mn םייח םימ
 לדגתמ וניאש ךרבתמ ויתודגמ ךירכמ היפיכמ א"פ

obברד אנילפ ונייהו ומצעמ אלא ('םימשגה  
 םימשגמש רמולכ תופ אבו אדהס רמא והיאד
 רהנה תיעקרקב ןחינמו ירשת ימויב יצפמו לדגתמ
 (* בור ןמ ירשת ימויב ןיטעמתמ תורהנהש יפל
 רהנה רקיעב םימה תיעקרקב טיט שיו היהש םוחה
 טיטב ןהילגר ועקשי אלש ידכ םיצפמה םישמ היהו

EY. 
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 ןכו ךירבתימ הימגר "5 די בתכבו ךירבימ ךומסב תורוכבבו ,ךרבימ 37030 :ה"ס תבשב ן"במרה ישודיחב אוה ןכו )1!

 די בתכב ןוכנל אוה ןכ (?  .ךובתמ ןכ cà םשו . . ךירבמ םירדנב . תצבוקמ הטישבו ךומסב םירדנב ךירבתמ אוה

 .3 הרעהב ש"ע 'א no יעב וניבר בתבש וימימ בור ומכ ייפו )? .תוכרב םייטב aum 'זיפ ר'פרבו האלהו ליסאב ידמו

(iהיילש תנשב פיד יינואג ישתב ןייעו תואוקמד היה טיפו ה"ה א"פ םיבמרה קספ ןכו  "bןמזבש רחא ליזו ו'ר  nmלכ  

 יפסותב ןייעו םייח םימ הניאש הוקמכ איהש ינפמ םיב הליבט הל התלע אל םייח םימ הכירצ הבזהו איה הבז קפס הדנ

nieה"ס : n^יפמ קתעוה ולוכ 'יפה הזו -- אמש ' nןייעו (הארת והצק ספא ינליוו ם"שב)  ^naףט 'עבו תבשל ןיבמרה  
 י"כ ה"מגר ייפב )9 .תונייעממ אלו םימשנמ אל w^ (,ז"יק ףד יגנא י"ב ץבוקב) תורוכבל י"כ mun ייפב )5 .שיימו יא

 עילב רעגרעבמאב יחה שריפ רבכ לבא תועינצ םושמ םעט ךורעה םשב ובתכ השא היד :ו"ס הדנ יפסותבו (* .ייל םש

 .בטיה שיע םימעטה ינש ואבוה םש םירדנל מייטשבו nw ^b אבילא ךורעה ייפל םתנווכד ד"יק תוא D דצ תבשב

 .איעס דע אייע זיייק ףר לינה י"כ papa (1% .םירהטנ םש תורוכבב ג"ונב )? .ךירבתמ ה"מגר ייפב לבא ח"ר ייפב הייכו (5

jy )*ל"נה םוקמב עיל לעב שיימ  muחיר ייפ ןינעב טייק  mי"כב ה"כ (55  vaיבו 'א  m)יתסונבו דייל יייכבו  

mu533 הייכ )14 .בר :דוע גונב (13 ,בר :ייל ביעס ויס  v5טמשנ ע"פדבו ךורע  ^wמגב ר/יל י"כבו תאר 'מגב קר ' 

nnmכ"או יוכו לאומש . ^wיגכ ' v3עוטק ע"פדב )55 .ע'יפדו  qiiרועו וניבר ןויכ וילאש יתחפינש ומכ "3 לכב ייא  

y'"yהז ןייעו ינסיסא ג'יונב (1* .ץופמ  synע"פרשבו 'מא 'פרב ןוכנל ה"כ )15 .אתאריב ג"ונב )17 :הייפק ,א"חב שימו  

 .רסייא דיטב



en (ps3 =( ףכ - n הפר 
veג"מד  cvyןינעמו  :אייפיכ ןיליא  mא"חב ןייע יפכ ףתכ ןבא 'עב סרונ וניברו םירמע | ונייה , 

 'ב יפכ 'עב לבא .ש"ע םירמע ^w" 5 הרעהבו ̂ | .ר"להק ד'וי ילב ןכו ל"נה םיחספ אמי ףיכ s^ הפש

 wn איבה «Gy .ג' בדד 'עבו Up א'עב b" | א"לבו .הבר אמי ףכ bp לייטמ הוה :חלש 'פ

 'יפב ה"כו ,םירמע ןיב 'יפו יפיכ יניב :ו"פ ןיטיגמ | שנ רב דח אמח ('ר) ג"ע ג'מד א'פ ןיטיג 'שורי

 ב'עס bp'3 תבשמ וניבר איבה 'א ףכ 'עבו י"שר | ^83 דע i2 ם"ס ר"ב רכז ץובקהו ,ליעלו אָתְפיִּכמ

meon(םימעפ 'ג)  mtב"עס ה"כ ק"מב כ'ג  | mbא"פ יפכ וראבו (הנוכנה 'יג יפל) יפ כ א הפכ  

 אָּפּכ ןינע ל"נה תומוקמה לכב ןיומוע לע ךרעב ואיבה וניברו ,תלגרד יפיכ . . תרפד יפיכ

 ילבש וא תודוגא וא (יפיכ «s» 85 pup we — .[ש'ע א"עב !b^ א"י ףכ

 ימושרה ע"למ וא ל"גה פ"למ המורו שקו םירועש

 -Knául, Gebund, Hand תודונאו ןיעיקפ 'יפ הבכ יב

votiראיב הלמה וזבו  imט"דסב) ר"מ י"פ םילכב  

 הבובו תיטראב אתרובק b^ ל'זו תעקפהו 6
 ס"לב ןכו $À ע'ל aem הבוכ jai vy תייטב
 — n] עקפ ע"ייע דועו די אולמו הדוגא b^ אָפָּ

 וא Kniüuel ןיעיקפ 35 ע"למ ד"עפלנ «ne = ףּכ
 סדועב .ןיטיח וא .םירועש ילבש 45 ם"למ

 noch unausgedroschene ןבתה Dp תואובתב

(Fruchthalmeתבש ףוסב  mopהנשמב ) ןיספספמ 

 ןיעיקפ אנוה בר רמא CU 'מנב p^ (' ןיפכה תא
 רשוקמ תומוקמ יתשב 'יפ ירת ןיעיקפ ןיפכ ןה ןה
 ,Zweig ןנילעה ףיעסו ףנע b^ מ"למ «ne — ףכ | רכומה 'פב C רשוקמ תומוקמ השלשב אתלת ןיפכ

van nsהכרווצ ל ןהש םינבאה תא רכמ  Wipfelרזגנ ד"עפלו  ^p eX OU yb 

x)ך מן (ב"עס חייס ' Db)ןייע דועו ףנעה אוהו תורכ רבד 4 םשהו תרכ |  אוה יא מ (א"'ער טיס  

 םיהספ 33 אצויכ 'מנב וגהנש םוקמ 'פב (םינפב | ןירדהנסר ג"פב .( אפכארד ינבא wA אכה

 לע ןילכוא רמוא C) לאילמנ ןבר G'ym איעס ביג | בנג רח G'yb ויכ QUUD יתמיא הדוהי ר"א 'מגב

 ps") לש לע ןילכוא pii C ןיפיכה (*ןי ב ל ש | יפכאד ינבא ומכ הנטק המולא 'יפ, הילספו אפכ

qmםינכומה םינבא  nnbןיצישה | ל"צ] (תומלואה) לע . piosאוה םיפיכה  pyלקד לש תוירח  
 וושנ תיבה ןמ ןיליכאמ לקדב תוקובדש םוקמב | 'עב ונשריפ רבכו ('ת מ זה א"ס QC '[תומולאה

Dinםיצישה ןיב שיו תופוע םולכאש וא םיפיכה ןיב לש | 'עב ל'צו "5 לכב אוה ןכ הייחא]*  
 א"יו םירימאה םה םיפכו תיבה jb ןירעבמו ןילכמ | 'עב b 22 אפכ תמזח N'D 'יא ע"פדבו .תמז ה
 זמר ה"יחא]* C .ןיצוק ןה םיציש ,םירמת תופכ ןה | opus CUsp cU תמזה yi יתכראה רבכו .םזח

^aאיה תחא (אפכ וא) הפכ יכ י"כ 'יגכ  mb | nbi Dpיפה " ^wח'ר "יפב  bnלש לע ןילכוא  pa 
ymםיפכה | ש"ע ירעשר אבק ג"ונב יכ ב"ר רבכ ריעה ל"נה  ^bןיכבסנה  plםדאל רשפיאש ןירימאה  

 וכבסנש ןוגכ םיצשה ןיב לש לע ןילכוא pio ןטקלל | ירעשד אפכ ש"ארהו י"כ ף"ירה 'יג יכ יתחכוה םשו
 תופועל אלא ןירשכנ ןיאו יוכו דיה ןיכמש ןיצוק לע | המינפ האבוה ד'עפלו ירעשד תלמ ייל ^m "יפבו

qvosתופכ ןימכ :י"שריפ ךורעבש א"י .שוריפכו ,כ"ע | המושרה פ"לב (אפכ וא) הפכ לע תורוהל  
 םילקד לש ןרקיעב ביבס םיצוק b^ םיצישו ,םירמת | .(שקה םע) ןיטיח וא םירועש לש םילבש הפכ ןינע
 אוה ןיציש יכ רמוא יתייה אניפתסמ ילולו ש"ע | ןה ןיעיקפ ןח ןה :ןוכנל b^ .ה"נק תבשב י"שרו
 הזב ךורעה ייג יפל :ט"צ מ"ב אניצש םע דחא | רתויהו ,כ'ע qm pois לש pup ןלוכ ןיפיכ ןה
 תודבכמ ומכ רימא וניבר 'יפו (אציבח ג"ונבו) ךרעה | ימלשוריב ה'כו 1 הרעה ליעל ןייע ןיפכ סורגל ןוכנ
 לקד יפנע *9" ע"ל איה הלמהו כ'ע הרמת לש | nus השלש 'יפ ןיפכ אתלת ד"ע ה'ד ג"פ תבש
 px pes pa קולח ps כ'או רתויב ןיכבופמה | יפיכ ן'רה e^ ןכו ,לכאמה םש ןימטהל ןבת לש
 םיכבופמ םניאש םיפנע םה ןיפיכש הז םא יכ ןיציש | ןתשפ לש תורוגא ב"ער ח"מ םירדנב אנתיכד
 ןיב לש לע ןילכוא ןיא ןכל םיכבוסמ םה ןיצישו | ןכו (וניבר ייפש המ טמש 'עו 'ב יפכ ע"ייע לבא)
 קחודב םא יכ ןטקלל םדאל webs יאש ןיצישה | ןינע י"שרו n "b א"עס 'מ םיחספ יפי כ יכפהמ

 לכב ה"כ )? .יישריפב כי'ג wy (? .ןיפיכ (anim ח"ר 'יפבו ילופאנ תוינשמב אוה ןכו 'א עקפ ,'א ספספ יעב אוה ןכו (

vשיע תמזה 'עב יתאבהש ה"ר 'יג רחא ררגנ וניברו וומיגרת אכה 'מגב תיבה תא רכומה יפב עיטקב ע"פרב לבא  

 ינבא ב"הו יא ויו (voa ,יוחפונב היכו ,יב Ya "33 ה"כ )^ הכרוצל .qno noz יאמ ג"ונבו וה נ כ WD DU י"כבו

 ןירדהנסב n/v שוריפ י"כב ןוכנל היכו )5 Gmvp s. ב"ב (D'/w םייאו יפ יה ס"ש יייכב היכו יפכאד ע"פדבו  ,אפיכד

 ג"בשר גייונב (* .תמזח :ןאכ ע"פדבז תמזה ya היו ,ביה דייל ,יב יא «Y י"כב ןוכנל היכו (* .ש"ע תמזה 'עב יתאבהש

 יפסותב טרופריא ייכבו (* .ןיב לע םש יפסותבו paw לע גיונבו ,ימ סיש יייכב היכו )9 .ןועמש יר sab ייעיבש יפסותבו

jeu mpi ^w ;ייכבו 'א ץש יעב היכו 1* ( .ןיפכה םיהספב פ"א י"כבו  "y p'wו"ע "3 םיחספ סיר . 
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 אפתכ ןמ הלמה תרזג m3 םאו ,(ר"פד 'יג יפכ ^(
 ם"מו ף'כ יכ 'מושרה my "ob הרזגל לכונ זא
 ע"לב XS ומכ CA פ'לב דועו — תופלחתמ

^bאָּתְפַּכַא ומכ אָּפַּכִא כ"או ףתכ ] — 

 המיקעו הייטנ ןינע 'יפ ףַּב ס"לב ms לעפמ) 82
beugen, krümmenףַפָּכ ,הָפָּכ מ"ל םע ףדרנו  

beugen, stürzen182( לעפנב .  Epileptikerןייעו  

 (א"עס ח"כ ('n ןיד m3 והואר 'פד 'מגב )0353
 ןימומ 'פב ,(" )00( םייסרפ והואפכש .דש ואפכש
 םימיל .תחא "פא Onys wb («ne תורוכב) ולא
 (: דיס תומבי) ותמבי לע אבה 'פד Yo3 .( הבר ה
 אלו ןיפכנ תחפשממ אל השא םדא אשי אל
 הקינמו 'מגב ורמאש י"פעא 'פב .ןיערוצמ תחפשממ
 ינב והל ווה איחיר יב \" ישמשמר (ב'עס יס תובותכ)
 ילוחהו ה"יחא|* = .ץראל לפונש ןוענש b^ ,יפכנ
 ,האלהו :ז"יק ב"חב ויתשריפ רבכו ןיליפנ ןב ארקנ
 ילוח תמחמ לפונ :הפכנ (' תורוכבב י"שריפ ןכו
 טכוזללאפ Pie-Jean אוהו ן"ואישיפ nnb תובותכבו
 י"שריפ אבוה תובותכב מ"טשבו ל"מרל bs ןייע
 םדאה תא ליפמה ילוח הפכנ :אמק ארודהממ
 הפכ jb לעפנ ןינב אוהו .כ"ע וירביא לכ ענענמו

n'»ב"יק םיחספב : "mםשו ,הפכנ קונית ,הפכנ  : 
 הפכנ !b^ (םיפכנ ח'ר "יגבו) ןיפכנ םינב ץובקה
 0" איב ילשמ| ףא הפכי ע"באר b^ ןכו לפשנ
 לפונש n ^b %%- פ'לב ןכו «me ומכ ליפשי
 הפכנ ע"ייע !Ww" ףפכ e" 579 לעפמ ץראל
 שגרד .ג'פד ie ק"מ 'ורי (nap 'לבו — .ש"מו
 ףכ ry e הברה bpm ,תיפכנ הניאו תפקזנ

zoe T 

 ףפכ לעפמ וניבר תעדל אָתְפּוּכ ,אָתיִפּוּכ =) ףּכ
unע'למ ר"עפלו  תופיפכ םש לע ילכ  

 לאשוהו ש'מו 'א nea ע'ייע לוגע רבד לכ 5
 hohles לולח ילכ 9% י"לב וא Schüssel הרעקל

Gefüssצמא 153! ' (eupia) couphaעיכב  (Becher 
 6 גיע טיב ןיקסופ ןיא ארמגב ךשנ והזיא פ"סב
 ^C אתינשר ארקא ינכל יזוז ביהי יוה .אניבר

 !אָתיפּוּכ — «n = (חפְּכ =) ףכ ופר

 353 ןיפיכ ןינעבו .תופועל אלא םירשכנ ןיאו
 «np שרשמ אלו המושרה y'bo ותרזגש יתרמא

ny?»הדועב (ויבא םשב) כ'ג ראיב רשא ק"דהה  
 ארקנו ףנעב הדועב C0 ,ח'כ «?nw הנעלבי ופכב
 .(יוועל 'חה תער ןכו) ףופכ אוהש יפל ףנעה ןכ
 own ותוא תארוה דוע יכ ל"נה mob היארהו
 דגב לע ןירפותש ותלוזו דגב ת כי nn ע'לב 8%
 אתפסות ןיבהל וניכז התעמו .ותפשב םינפלמ
 ווגחל הניקתהש 5"; לש 585 vb vi םילכ
 'וכו הניקתתש ביס לש ףכ האמט וינתמ תא הב
 רוגחל הניקתהו וזב וז ןרפתש ביס לש ןיפכ יתש
 pene ביס לש ןיפיכ יתש a" בוט רתויו ̂ הב
 דחאב השעמ ב"פר םש 'פסותב ןכו ('פסותב (o2 'וכְו
 ךרעב וניברו 'וכו men לש ןיפיכ יתש תפיכש
 'שורי םיפכבש םיצש -- ש'ע א"עב b" 'ר תפכ

 — [םי פ כ ע"יע ,ד"ד א'פ תבש

 ףתכ שוריפ sena ומכ וניבר תעדל «se ףכ
Schulerבוט רתוי ילואו  vnoדנעצ 'למ  

akhma3'2 ףתרמה 'טגב תוריפ רכומה 'פב (ףתכ  
VYראוש ירכגד אפכא ארמח רמא לאומשו (ב"ער  '), 

 הנוהכ יחרפב וטא C תורוסא ולא 'מגב 'טוסד ק"פב
 ןירמאנ ולא em"  .|הל ל"צ] (היל) ולת C הפכב
 יר י מ 330770 1500 שדוקה 'לב ןרמאנ ולאו 'מגב
 אתלית אפכב שניאילדימד אנועמטד
 אפכאב וודנ ('אדגאב וודד (יוה אנועטד
 ולאה תוינעת UD 'פב .דג 'עב e^ רבכ (.'ל הציב)
 «C me, דח לע אמילגו 6" הרצ לכ לע 'מגב
 י"שר שריפ םש 'ציבנו ה"יחא]* ,ףתכ 'יפ

 ושריפ כ"'או םהידיב טומב אפכאב :ורדד ה'ד
 NEN (XB T) 'עב לבא T ונייהו 'א ףכ 'עמ
 !TU .(אפתכא) אפתיכא ף"ירה 'ינ יתנמס רבכ
 אפכאד ארמח ב'ער YD תבשב 'יא שארב ף"לאב
 ל"שרבו ,(האלהו :ה"נק ,א"ח) ןימטקנא 'עב 'יפ ןייע

 ה"כו םי יפ כ ב אשינה רומח b^ םי גש יה 'פדב
 ושריפ Jw 3' ק"ס ד"פ b^ תבש 'לה ז"ואב
 ל"נה ב"בד ןויצב אפכא תלמו .'א ףכ 'עמ כ'ג
 דג 'עב םימעפ יתש) אפכא ה"כו אָּפְּבַא דקנל שי

m» )'2/3 סייד ןייע) ארבגר אפתכא םייבשרו ש"ארבו ףיירב גיהבב יה ייכב לבא היראמר אפתכא ג'ונבו סיש י"כב  
 רווש ,רכומ תיבמ ותוא ןיאשונש ירבגד אפתכא ארמח לייזו ביבל יזכ הימגר ces יתאצמ ןכו .מ"טשב הייכו ( ז"מק .דצ
 ם"בשרב ג'הכו "331 אפ תכא כ'ג סרג nth mb יעב ומש תרכזה ילב קתעוהו כ"ע ונממ ומעט קיפמו רקע רמו

 .היפתכל גייונבו .יוה הינועטד אתלות אפכל :עוטק עייפדבו ,רייבו דייל יבו יא ו"ו י"כב ןוכנל ה'יכ )? ,הפיכב ג"ונב (* .פ''רב

 יייכב ה"כו היפתכ דחב 37433 (5 .3 הרעהב (וילר (arm 'ג דג יעב שיימ ןייע ונינפל :n3 ארגאב ס"טב יב ו"ו 033 (+
 ייל (? .ריפדב וא ייל ןכו aon סיטו והואפכש ו א אתיא האלהו יזיפ יפדמ (* .יו בצ y ךורעב ה"כו היפתכ דחא ס"ש

 Y ייכב לי'צכו ב"ה י"כב הייב I) ,אפכינ : תחא םעפ ייא יוכבל v3 היימגר ייפבו (* .ה ל יוה . . אשמשמד ג"ונב (* ,ונינפל

 שימ ןייעו אתינושד וניבר סרוג ארקא 'עב (Da אתוונשד ייישרבו ע"פרבו רייב י'כבו אתונשד יב ו"ו י"כבו אתינשד םוקמב
 .םייונשה רתי נ"שו םס"ר ,א"חב הזב
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F2הפכ מ"למ אוהו ^ ףכ 'עמ)  ^bוינפו רבד ךופה  
 -über etwas-, um- aufstürzen, um הטמ

kippenףפכ תארוהל בורקו  biegen, beugen 
 zwingen, nàthigen) חרכה ןינעל b^r לצא לאשוהו
 735( ןינרהנה jn ולאו 'מגב ןיפרשנה ןה ולא 'פב

mes GUvלע " my)תא וילע ערפו  
 .ח"פ תבשב היכו :'ב) ז"עד ק"פבו 0" הביזעמה

 on תא ןהילע הפכש דמלמ (ש"מו 'ב nua ע"ייע
 ילשמ) ףא הפכי רתסב ןתמ הז מ"ל ב"א) — .תיגיגכ

pay 0^ aesיוסכ ) (Cםודס תדמ לע ןיפוכ  pes 
 פ"רבו , 6 ^C2 ביכ הדשה תא אלו 'מגב ןיפתושה
 תובותכ) ןושארה רמאי אל 'מגב השאה תא אשונה

"b ovpרפיח אל הזו הנהנ הזש לכ  Cוז וענומו  
 Po ךלש ךלש ילש ילש רמואש םודס תדימ
 | ויק תכל) רואה 'םד ג"רב C 0 D) תובא

 שוריפ .ףופכ יוחמ 6ה"ל «mno הבר ץמוקה 'פד ג"סבו
nes,וז תוקובד ןהשכ עבצא שאר דעו לדוג רקיעמ  

aiןהשכ עבצא שאר דעו לדונ שארמ טושפ ^5  
 ןניא ןכ יפ לע [ףאד ל'צ| (ףאו) תוטושפ
 טושפל לוכיש ומכ ףופכ א'פ .(""תרז תווה
 ומכ טושפ .המאמ לדוג (" nox אוהש עבצא
 , יכהלו יפט אוהש לדוגמ עבצא (" קיחרהל לוכיש
 דודל ness mb ירחא ר"קיוב C) טושפ היל ירק
 רחא Pay הז ב"א) — .הרונמה תא «mo ne (א'כפ
 לשמה ה"יוחא]* | ,('ח וימק םילהת) םיפופכ ףקוז 'למ
 אתקיספ ןייע םישרדמב הברה ub" 'וכו חיס הפכ

 זפר « — m(אָתיִפּוּפ — 2

 טג לכ קופר ג'סב | אתיפוכ יפט היל וכפשו
peu)ביל  (Uyשוריפ איפר אתפוכב אינק 'יפא  

 תנש ^j איצומה 'פד ג"רב ןנירמארכ לסבש הנק
 תיב וב שיש ילכ p^ ,('בית ףוכ אתפוב 6 ו'ע
 שוריפ ב'א) -- un וירוחאמ ילכה ךופה לוביק

bsילואו היחא]* = .(המ רבד רומשל יושע ילכ  
 איה תחאו 'מושרה 'ינוי הלמל 53 nmm ב"ר תנוכ

seyphus 353 cxügoc Dyםעו  xime Xovר"לבו  

cupellaןמ אלילק ןושל  cupaילכ אוהו 'א בכ ע"ייע  
 א"לב אתפוכ םש תבשב י"שריפ ןכוהדמל וא היתשל
 יפלו cupa 'צמא ר"לב ןורתפ ןכו כ'ע ןיטחל הדמ
 ןמ אתפוכ ליצאהל שי בטיה תבשב הדנאה תרזג

^b Wi4 ע"ל ןכו ךופיהו הייטנ הפיפכ Dרזגנ  
 -in sich-, zusam 31330! הכירכ ןינע 'יפ 95

menwindenשמא 'פר דע םינשיה םיסופדב ןכלו ' 
 רדפה ונל הגש 2/5 לבא ףכ יכרעב הפי 'עה ררסנ
 jp הניא ו"יתה יכ mam ,תפכ יכרעב וקיתעהל
 ןנחוי 'ר ירוה : ר"כד ז"פר ןיבוריע 'ורימ שרשה
 by" שבכימל C [היירמ רב ל"צו] (היירמ 3«
 ?p^ ע"ייע הפיפכ ןכו .הרעק וילע ןיפוכ b^ ףו כ
 .ב"ל ןיטיגב י"שר 'יפ ןכו ףפכ תרזג לע הרוה לס
 op "y ושריפש וניבר תעד ןכו ,הפיפכ :אתפוכ

mאתיא אדה .ב"נד ה"פס תורשעמ 'וריב 2/3  
 התפוקב שוריפ «ne& וג המורתד ןיזוברי הל ווה
 ..אתפוכ :ז"ע תבשב י"שר 'יפש המ לבא .הלסבו
 ךרע ןייע רחא 'יפ ול שי 'וכו yy םלוג pes ג'לו

 ז"עק דצ תומ ירחא b' םשו ג"כק דצ הכיא 'פ כ'רד — תפכ

 iy ף"זרהמל יוריה אובמ ןייע (5 .בותו ג'ונב (? .וניבר םש שיימ ןייעו 5/53 573 ייגה ארקא יעב לבא אתיפוק מייבב מייטשבו )1!
 תחא יכ בשהש ןישאטארק ידב ןוילגה לעב תובקעב ךלהו vy ae היה ולאכ היירמדב היגהל העט יוועל inim ,אירמ רב pm יר
 רוע ןייעו (* m 'ו ףכ עיייעו )5 .םיסופדב םג תיגג יעב ה"כו ביהו Ya ייכב ה"כ )5 n'y jv m םד עייייע אירהמד ny איה
 ייפב היכו )8 .תובותכבו בייבב ייישרב הי'כו רסח אלו ויופדבו ,רפיח הזו דיטב םשו ימאו ליפאב 'זיפ ריפדב הייכ )7 b ךרעב
 ץירה «n^ גייס ייפר זיואבו ץילה wb תבש 'הל הנשמ ana לבא לופכ ונינפל אתיא םשו )?  .ביבל v3 היימגר
 יופסותה ןאיבה אל יוכו כייפעאד תובית ,(ו'ו םישב) תבשב ח"ר 'יפ מ קתעוה ('%  ,ףופכ יא ^D ייג יפל תבשב

amoםשו המכו היד : היל  ^wוז תוקובד ןהשכ עבצא שאר דע לדוג רקיעמ ונייה ףופכד ףכ יעב ייפ ךורעבו ל"הזב  
 יעב בתכש הממ יל ראבתנ יוכו כ"פעאו שימב וניבר תנוכו 27 תוטושפ ןהשכ לדוג שאר רע עבצא שארמ טושפו וזב

 םיקלח ינש םא יכ תרז וניא עבצאל לדוג pa חוירש אצמנ כ"ע יוכו תרז לש םיקלח ינש טושפ טיס Wb לי"זו יב טס |
 הנושארה עבצאה דע די לש qma ןמ חותמל ירכ טיסה בחור המכו לי'זו זילה ט"פ nav sn ם"במרה קסופ ןכו תרז לש
 .א"קס גיס D^ תבש ילה זיואה הז לע wn ןייעו כיע תרז ישי לש יג ש ל בורק אוהו וחכ לכב ןהיניב תתפישכ

(t!ה"כ  pa»ר ' פ ד ב דואמ  vssי"כו ביה  quyרענילרעב יחה ינריעהש ומכ 418 ייס ןאקיטאוו  niiהמלש ןויגהב  
 םיראובמ וניבר ירבדו )13  .אוה םייטו קיזחהל ןאקיטאוו י"כב f)  .תר ז ם"מב האלהו יזיפמ םינורחא עיפרבו Yo רצ
 איה יאמ ארד התרצ nuns בר SDN הררצ יאמ Dia םש (cb הדרצ עבצאב וינפל ןיכמ ^in אמויב יתיאש הממ בטיה
 לדוגל ורבחמ היה לדוגל הכומסה עבצאב לדוג הז איה יאמו וזל הרצ יהת עבצא וז לש התרצ אדד התרצ יישריפו לדוג
 עבצאה איה ייפ לרוג תר צ אוהש עבצא ךורע שיימ 3/30 .ימויל ביער ייפב היכו הדרצ הייד :הייל יוחנמל ייישריפ ןייע דועויוכו הקזחב
 טשופשכ כ''או .עבצא ע/יייעו Mittelfinger תיעצמאו הכורא עבצא אוה המאו Zeigefinger שי'אלב ארקנו לדוגל הכומסו הרצ אי'הש
 לרוגל עבצא pa שיש הממ רועיש יצחל בורק אוהש ףופכ ארקנ זא תיעצמאה עבצא איהש המא ןמ לדוגה תרצ איהש עבצאה תא
 ףסוי בר היד .ו"ק תבשב ייישריפ הז (vy .טושפ ,הלודג רתוי םימעפ יב טעמכ איהש ,הנורחאה mmn וז הארקנ ןכל

Uyבטיה  waךלה הטשה  wtקיידמ םש קר :היל יוחנמל ייפב כ'ג  $n»בתכש המב  Dmלדוגל עבצאמש יפל  
 אלש יוחנמב יישריפ לע יז ףכ יעב עיבשפה לעב אלפתנ המל iyw כ'ע המאל עבצא ןיבמ ה ב ר ה ?(5n טשפתמ
 m תדימכ םילפכ שממ ונניא לרוגאל עבצאמ יכ עודיד רקיעה אוה 'וחנמב ייפ הברדאו תבשב 'יפכ ייפ אלו רועיש ןתנ



 (אָתּופְּכ — «5n» — n חפר

 הטמה n''b3 (das Umstürzen) הייִפְּכ :םשהו

 תוכרב 'לשורי .האלהו ,5 .ו"מ ק"מ :ו"כ תינעת
mדועו הפכ סע ףדרנו — ל"נה ק"מ  npףפכ  

 ןיִפּופְּכ ץובקו ,ףּופְּכ רמאנ .תורומאה תוארוהב
 :ג'ק םשו Up תבש ןייע ןיטושפ ,טושפ ךפיהב
 ,א"ער ו"נו ב"עס הנ ק"ב ותמוק ףפוכה :ו"כ ה"ר
 ו"פ ר"'דמב ,ךתמוק תא ינא תפפוכ ז"פ פ"ס ר'ב
 ןינעבו .תפכ ע"יע 'וכו וילגרו וידי ףפוכ איבנ
 י'וכו ובר ופפכ ג'ע ז"גד ט"פר ריזנ 'שורי :חרכה
 ,ח'יד א'פר ןירדהנס 'ורי ,ותשא תא ףוכיו םשו
 ףכש םהרבא b" ר"דמב ,'וכו ןדו ףפכש החמומ
 אוה ינא : ךתמוק תאז 'פ ר"שהש ,'וכו ורצי תא
 : םירישה ריש b' םשו ,ז'ע לש הרצי יתפפכש
 תופופכ ,הפפוכ (םימעפ 'ב) ךינזא ףוכל ךירצ תייה
 ;'ה ,ח"נ היעשי nn mos" ליִעָפ ינוניב .ליעל ןייע

;'Dםילהת ;ד"י  Yepיתבר 'תקיספ לעפנ -- 'ח  
 .העיריה הפפכנ ה"פ ר"דמב .םתמוק הפפכנ ח"כפ
 ע"ייע תפפכנ .א'ם ק"ב .ףפכנ א'עס ^D ןיכרע
 פ'ר «mb 'שורי n2 (Giegung) םשהו .'א חלק
 p תבש הָפיִפְּכ הבקנ 'לב בורלו ג"ע ב"יד ב"י
 — [ה"ע ג'ד א"פ תוכרב ימלשורי .ה"ס ןירדהנס

 לבז ע'לב אָּבַּכ 152 b^ איּופְּב ,אָתּופְּכ — ףכ
'b3 (Mist, Exeromentסוכו "מגב םיצרש 'ח  

 חכתשמר אתרעש ('יתיל cvp תנש) םירקיעה
 ירמג [שירבו ל"צ] (ףוסבו) *(.  אתנדוכד אתופכב
 ) קיפא Gy vy ב"ב) הניפפה תא רכומה 'פד
 ףוסב ןיברעמ לכב 'פב ,אנדריל הירכסו C אתופכ
 איערד ייופכ (ג'עס ט'כ (pamm חקלנ לכה הכלה
 רוש לש םילכז qm ייובכ ןיסרוגש "vw ןסינב
 ס"ש י"כב אתיא וניבר ^35 ה"יחא]* יהערמ
 יכ יתחכוה םשו ייובכ ע"ייע ונינפל w^ ג'י "יגכו
 ייחבזמ היארהו 'עו p'53 הלמה טפשמכ ת"יבב 'קיע
 :אתפוכ אמר 272b י"כב ה"מגר 'יפו ש"ע + ג"יק
 wo" .יעיר en ם"בשריפב ןכו כ"ע יעיר השע
 : קיפאו n םש 'ופסותו הנבל me יללג :תבשב
 (ב'ער (nes immo קלחב ןנירמאדכ יער ונייה אתפוכ
 p'« היומחד אתפוכד אלוטב ביתיאו הינימחא
 הירמחד אתיפוכד אלוטב : ןירדהנסב י"שריפ ןכו

pbירחא שיר  mbאמוי 'ורי 00« ר'קיו םשב  
 סחנפ שירו ירפס ,(היסה :םש) נ'עס ח"לד א"פ
 ע"ייע : ז"טק תבשב אצמנ ימרא 'לבו o") :םשו)
 הטמל ילכה ינפש אוה הייפכה ןינעו .ש"מו שטב

wmשוריב ה"נכו -- (הפכ שרש ק"דר) הלעמל ' 
 ןיתדח ןירדיק וג ןינוביו ב'עס ז"עד ב"פ הגיגח
 Jy ז"כד א"פ םיחספ 'שורי ,ןוהישיר לע ןונופכו
 ןייע iP ןיבוריע ה"מ ה"פ דימת .ילכ :וילע הפוכ
 + + הָיופְּכ תיבח ב"יפ 'ולהא 'תפסות .רטקספ ךרע
 :'כ םשו ,ןהיתוטמ ופכ ב"ער ז"ט ק"מ .היופכ האס
 ותופכל ךירצ ps שגרד םשו .ותטמ הפוכ 27
 ,התופכל Ty וניא (םימעפ הברה) םשו ,ופקוז אלא

^vא"ער ג"פר ג"פ ק"מ 'וריו ר"עס ה"ד ג'פ תוכרב  
 ,תוטמה תא ופכ םשו םש ,תוטמה תא ןיפוכ יתמיאמ
 תויופכ תוטימ םש ק"מ Y^ ,היופכ הטמ םשו םש
 םשו .תופופכ 'יא א"ער Y^ Yo תוכרב 'לשוריבו
 התופכל w^ םש ק"מ 'שוריבו+ .הפפוכל ינתמרג

nenםוניפכ רבכ  pi "byאפכימ א"עס 'ד ב"ב  
 לבא ,'וכו היל היפכא :לעפאאב םשו ,ויגלמ אנרקל
 הייפכנו :'ר י"כבו ףי י כ ד םימעפ יתשב ם"ש י"כב
 .תפכ ע"ייע ב"ער 'ע mo" ותאפכ -- .(' ויגלמ
 ע"ייע תיפכנ םשו DU ק"מ יוריו תוכרב 'רי לעפנ
 ןּופְּבַמִיא Yy ב"מד ג"פ ז"ע CU לעפתא .'ו ףכ
 אטירדנא ע"ייע .אינוקיא ןופכתיא . . איטרדנא

armלאשוהו ,(בימק  bus busןינעל  msnןייע  
ymוניבר איבהש תואמגודמ , i'm»ףוכ  

 'הנס .הירציל היל ףייכ .ז"ט הניגח .'וכו ירצי תא
upוכו אניפייכ הוה ירציל הייפכמל אייעב יא ', 
oenםיחספ ,ףייכ הוה ףכימ א"עס ו"ל  M^)א"עס  

 mW ןיפוכ wn א"ער ח"מ ב'ב anb ןניפייכ ןנא
 ןיפוכ :8 "5 ז"פ תובותכ ,ינא הצור רמאיש דע
 הברהו ,איצוהל ותוא ןיפוכ ןיא ... איצוהל ותוא
 א'פ האיפ 'ורי s'y א"ל ףד םש "וריב ןינעה הזמ
 ימלשורי ND תא ןוזל ןבה תא ןיפוכ TU ו"טד
 ג'ע ז"גד ט'פר vn Um iy ב"מד א"יפ םירדנ
 הינופכ : ג"מד א"פ ןיטיג 'שורי ,ותשמשמו הפוכ

amהפכאו ,ו"נ תוכרב ל עפאבו .ןורוח היל  T 
 י"כבו ןוחל תפכאד נ"בבו 'פ י"כבו ,'וכו ןוהל תבהיו
 — yb ןייע .'חו א"עפ 'ר ב"ב .הנושמ oan 'מ

 המתו .יחכונה ךרעד א"פ יפל ךורעה תובקעב תומוקמה ינשב יישר ךלה ייפה qui םינפ לכ לע .המאל עבצא ןיבמש
 יאמו בתכש הדרצ sy ךורעה ירבד י"פע לדוג תר Y איהש עבצא ךורעה ירבד ראבמ היה ךיא המלש ןויגה לעב 5y ינא
 תמא םא ףאו ןאכד ךורעה ירבדל ןירתוס הדוצ 'עב ךורעה ירבד הברדאו כ"ע הכוראה עבצא איה ייפ תי y Y מ א הדרצ
 איהש עבצא לע וניבר mus nmn יהכונה יעב זייכב (ניר (am עבצא yi) כ"ג יתחכוהש ומכ הררצ ןינעב ושוריפ ןוכנ
 A גירל היפכא :םוקמב moms pn (1  .הכוראה איהש תיעצמא עבצא אלו לדוגל הכומס עבצא ונייה לדוג תרצ
 ש"ארה תופסותבו םש יפסותב היכו (* .ארויח אנדוכד ג"ונבו אתונרסד D'b3 רייפדב ) .טוקנל ג''ונב (* .נ"רל הייפכ י"כב
 ל"צו אתפוטנ (D/nN3 אתפוכ ג"ונבו ,י"כבו יזיפ יפד D't'3 «/35 ה"מגר י"כב היכו (* .אמר ג"ונבו 3/33 מייטשב אבוה

 .יעה moa ןייעו מ"טשב 'יאדכ אתפונ

. Jab ל 5 
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 ןיאו םיחפט 'ד הבחר הפיכהד אכיה לכ םידומ
 ימד דובלכ 'גמ תוחפד לכד םולכ אלו 'ג הלגרב
 nam ןיאו 'ג הלגרב שי won אכיל ריוא "פאו
 םוקמ יוה אל 'דמ תוחפ לכד םולכ אלו םיחפט 'ד
 ההובג nya 'ד manm 'ג הילגרב wet yop יכ
 ליאוה רבס מ"ר b^ המילשהלו קוחל הב שיו "
 בושחנו "ל םלשומו קוקחש המכ ןיאור קוחל לוכיו
 b^ ןיעיגמש ומכ 'יל ןיעיגמ ןניאש פ"עא םילנרה
 ירבס ןנברו תבייחו  הילגרב שיש ומכ m" ומד
 רמד אלא ינילפ אל ןאכ דע םילשהל ןיקקוח ןיא
 C תילעב שי םא לבא ןיאור ןיא רבס רמו ןיאור רבס
 אמלע ילוכד םיחפט 'י הטמלו הנממ הפיכה תפיפכ
 me" ומכ םיבשחנ 'ג אלא הילגרב ןיאש י"פעא
 יבג לע םיפיכ C ןיבוריעב ןואגה e" הז .תבייחו
 רבכ )5 גיפ mb םטואה דגנכ הפיכ Ü םיפיכ
 ןיא ארמגב ןיחלגמ ולאו 'פב .םטוא 'עב ונשריפ
 ברו הברד הישפנ nj ^3 םיעס היכ (p'b ןיערוק

 קושנ אברו ייבאר ידרהא תרפד יפיכ קושנ ףסוי
 םירשג לש תואפיכ b^ ,ידדהא C תלגידד יפיכ
 הלגמד 'פב .(וז תא וז np הקשנו ורבתשנ

wm)ןמר .יר א"מ 'קליו ,ה"מרתת יר רתסא יקליב אבוהו א'עס  

 וכלמ 'ג ןנבר ונת UN ,'א nb" שוכ דעו ודוהמ (א"יר

 םימשה תחת רמולכ ולוכ םלועה לכב שוריפ \'הפיכב
 ררנגה רגנ 'מגב ןיליפת איצומה 'פב .("הפיככ יושעש

pam»בר רמא (א"עס ביק  DNאבראד יפיכ ינה  
 Ó םינפסל שי 'יפ ,"וכו חפט ןהב שיש ןמזב
 ןיפפוכו הניפסבש תועבטב ןתוא ןירשוקש תוחול
 ןהילע רירקתשכ המחה meu הניפסה yy ןתוא

nemלע ןיככסמו תולצחמ תוחולה ג"ע ןישרופ  
 p3i' ,(.ט"י הגיגח) ג"פב ןישרוד ןיא 'פב .(" ןמצע

 טפר (הֶפיִּכ =) ףַּכ - MDb3 =) ףכ

 אמרו 052 יער אתיפוכ . . ורומח לש יערה לצב
 י"כב םג M^ אתיפכ "גו כ"ע ?CY 0'2 אתיפוכ
 םש ןירדהנפב 'פ י"כב ל"צכו ,םש תבשב פ'א
 מ"טשב nj םלוא rp) יהנפ ('D אתיפנד םוקמב
 ל"הזב pw 'יפו ם"'ארה םשב אתפונ יא ל"נה ב'בל

Townאתפוכ היגהל ל'ג הז 'יפ י"פעו .'וכו הקיקר  
 תפכ עיייע דועו apps ,קור >> ow 'לב אוהו
 ורזגל ל"ג 'דהנסב א ת פו כ ד Rows לבא ןדריה
 Sattelsaum ףכואה new אוהו olei יסרפ ןושלמ
 אלוטב w^ זמר שיר הימרי = 'קליה 'יגמ היארו

 — ben] רכ לצב b" ב'נו הילמגר אתפכר

(den Sattel auflegen £28 =( F3אה ףכימד אה  

 ךרעב ונשריפ רבכ GU ריי «m ףכימ אלד
 ןכוה"יחא]* = ,ףכוא עב שרופמה ףכוא ונייהו ןטרט
 ל"צו םירפסבכ ףכמ Dou אוה םג לבא י"שריפ
 ע"לב, ןכו — yb "ni sos y'"yv וניבר 7:3

 ! ws c4כר  רזגנו למגה מהשם  | 25
 ו

Krümmung, Wül- 553 ףוכ לעפמ הָפיִּכ, — F3 
Wiülbung, Himmelsge- Gc non ןכו bung 

cupa, cupula, cuppula צמא ימור ישלבו' wülbe 

  Schwiebbogenןיבוריעד ק"פב (% 2 פ"לב ןכו 033
 ול שי םאו « Cuתכשלל ארמגב אמויד ק'פבו

 ןירדהרפ " CMוז שוריפ הזוזמב בייחמ מ"ר הפיכ
 אלא היתוחור עבראמ החותפ ןאכ הרומאה הפיכ
 'ד לע תדמועו תשק ומכ הפופ כ ('התכוסמ

 תיב ומכ איהש רמואש הזוזמב הבייחמ מ"ר םילגר
 הרידל היואר הניאש ןירטופ םימכחו הרידל היוארו
 לכ ההובגו ליאוה םיחפט ^ הלגרב שי םאש ןיושו
 (ביער איל (Pr ןיכס הלפנ 'מגב ףועב רחא טחושה | לכה zs" רמא הזוזמב תבייחו הרירל היואר ךכ

 םיחאה Vy יקילייגנא י"ב ץבוקס ספרוה) יוריעל חייר ייפב לבא חיירל ןויכ ילוא (*  .הילעב ריב י"כ )*  .הכוסמ דייל י"כב (1
 םינבאהו הלועו תשק ומכ ןינבה םקוע הלעמלו םשמו םיחפט ^ הלגרב שיש ןוגכ וז הפיכ הנה :ל"הזב אתיא (םאר
 2i הזוזמב תבייח לכה ירבדל רעשו nnb ארקנ תווזמה ןהש הילגרל תועיגמ ps יכ י"פעא הפיכ [ישארבש] +יאשבש)

n3)םידומ לכה ייבא רמא  DWלכד איה םולכ אלו 'ג הילגרב ןיאו םיחפט יד הבחר וז הפיכ  ab mmeימד דובלכ  . , 
 ןיאו 'ד הבחרו 'ג הילגרב שיר יגילפ יכ םוקמ יוה אל ידמ תוחפ לכו אוה םולכ אלו 'ד הבחר הניאו 'ג הילגרב שי יכו

maהרשע  v»ליאוה רבס מיר הרשעל המילשהלו קוחל הב  vmאוה ולאכ ותוא ןיאור הרשעל המילשהלו קוחל וב  

 וליאכ pam ןנירמא אל קוקח וניאו ליאוה ירבס ןנברו gon אילעמ nnb יכ הזוזמב תבייחו הרשע הילגרב הב שיו קוקח
mnn5 .כיע רשע הילגרב ןיא אהימ אתשה קוקח ( ms»ייכב  an)םיפכ ס"טב ע"פרבו , sym)ונינפל היכו. .ןיפיכ םטוא . 

 ש"ע יב ףכ יעל ךייש ר"עפלו ק"מב י"שרל סהוימב ה"כו (* .אלגידד עיפרשבו (:זיי ,גיחב עייייעו) ר"פרב ןוכנל הייכ (*
 יתאצמ ןכו הפוקב an" ימ די בתכב (* .תואפיכ אלו ןיפיכ ,םיפיכ אוה יחכונה cy לש הפוכ ןמ ץובקה תמאבו ךרעה ףוסב
 ןיבוריע יוריב ה"כו הפיכה םוקמ אתיא םיסופדבו :אפוקח םוקמ 146 מ"קוצ יצוהב (ה'יפ) ז''פר ןיבוריעל טרופריא י"כ 'תפסותב

 .םינפ םלשי :הזכ ס'שב רייפדבו ,הגיפס יגיהנמ םיִנָפְס 'יפו )? .עיקרה תפיב לכ תחת י"שריפב ה"כו (5 .דיעס ב"כד הייפ

 תועובק תועבט שיו הניפסה iy םיפופכ ןישרק ןימכ אבראד יפיכ ינה :ליהזב ןיבוריעל ייפב בתכש n'y 'יפ רחא ררגנ (
 תומלוא ייפ י"שרו ly המחה ינפמ הניפסה ג''ע [ןתוא] (התוא) ןיסרופו תואלצחמ תועבט ןתואב ןירשוק המחה היהתשכו
 םיסנ וניבר, :ליזו בותכ.יתאצמ ג"ב תבוטב יל לאשוה איצרה יציניוו יפד ךורע ןוילגבו ש"ע יוכו הניפסב ןישועש
 הניפפה y"2 ןתוא ןיפפוכו תועבטב ןתוא ןיושוקש ןיהוול םהל שי םינפסה ייפ ליז

 הלעמלמ להאכ בשהנש הפט ןהמ דהא בהורב שי םא רטמהו שמשה ןמ
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Gowülbung (UPשוריפו ז"חא אבה ע"ייע רועו . 
itmוריעב י"שריפב האר הפיכ תרוצו .בותכאש ' 

 (הָפיִּכ — "3 צר
 bs ןייעו arcus 353 arches ן"וקוא : תומלא

 ט"רסב b^ ו"מ ג"פ הרפב ג'הרו םש "יחבזב ל"מרל
 וא ל"צו] 'קאטוא תייטב הרטנק שוריפ, ןיפיכ 29
 ול שיש הובג ןינב Lb3 v5 wm ןושאר .(קאט
 יסרפו ע"ל םע אוה דחאו תשקכ ךכוסמו לוגע הסכמ

 ינש p^ .ןיפיכב ןיליבטמ ןיאו ןישארב ןיליבטמ
 [םיפיכ ל"צ] (םיפכ) en ימב ןירבוחמה לגה ישאר
 poses (' אינתרכ הפיככ יושעה לגה תיעצמא
 ןיליבטמ ןיאש יפל םיפיכב ןיליבטמ ןיאו ןישארב
 6 שדקהבו [ימגב]וב שדקמ שיאה 'פב .('ריואב

no mp)תאטחכ ל"צ] (תאטחב) ייבא רמא (ב'עס  | 
 in ולא 'פב .היליאמ nnb C הפיכל הסנוכש 1855
 ל'נה 3^ די בתכ תרוצל תצק הבורק איהש :א"י | הנישו הקלש on (הנשמב ביער איפ (omo ןיפרשנה
 זעול "nb .הפיכ םימשה עיקר ארקנ הליאשהבו | רמא הפיכ יאמ (סש) 'רמג .הפיכל ותוא C ןיסנוכ
 Gewülb (— Himmels) א"לב בלעוויג ב"נש ק"הע | (הנשמב איעס זיט) ז"עב ק"פב .ותמוק sob הדוהי בר

wanהזמו | םינוב ויה שוריפ ז"ע הב ןירימעמש הפיכל  "msהפיכ  Oy» m x)ךרד י"שריפו  
 ס"שה תעצהמ םא יכ י"שריפמ וניא ילואו nón | :וז הרוצ ןימכ ןינב ןהב תושעל םגהנמו תואצחרמ

Cאתיל ם"ש י"כב לבא םש ה"מגר 'יפמ חכומ ןכו | לארשי רבל רופא ז"ע לש הרוצ הב ןישועו , 
 ב"פ .ר"דמב ח"מפ ר"מש ח"מ פיר ד"מפ $23 ןכו | neo ןיקיחרמ 'מגב רופחי אל 'פב .התונבל < \
 א"י ןמיס םיטפוש 'דסו ^ ןמיס הרש m" 'מוחנת | ןויכו (ביער ה'כ ב'ב) C [תולבנה תא ל"צ] (הרשמה
 דועו .עיקרה תפיכמ הלעמל ותוא הלעה | תרזוחו תפקמ תינופצ תיכרעמ ןרקל תעגמ המחש
 bogenartige תשקכ םוקעל המוד me לגל לאשוה | ןושל לכב ןירמאנ ולאו 'פד ג"רב ,הפיכ ירוחא
 הזמו ןילוחו הגיגחמ ןויצב ליעל ןיפיכ ןייע Welle | ןילועו C ןישרגנ םימה ויהש דמלמ (א'ער ד"ל המוס)

Yy persה"יחא]* .ןיפיכ  psל"נה הטוסמ ןויצה | רדפ הז ךועל  moaומבי הפיכ דיחיהו ךרעה ' 
 חוליק :הפיכ םש י"שריפו ש"ע 'ב רהט 'עב אבוה :'פ | ,הזל הז םיכיישה םינויצה ןיב בר קחרה שיו הפי
 י"פס 'ומבי 'פסות ז"של לאשוה הזמו קוחרמ ךורא | חותפה ןינב אוה הפיכ לש הנושאר החנה יכ עדו
 תיבל לאשוה )my — .הפיכ השוע וניאש לכ | תשק ןיעכ ושארכ ירורעקש הסכמו תוחור עכראל
 הטמל ןינבה תירורעקב היהש הפיכל ונוימדמ men | OUO ם"לבו 6:6 י"לבו Wilbung ש"אלב ארקנו
 ןויצ ןייעו .unterirdisehes Gewolb תיבה תיתחתב | ,ד"ל הטוסב י"שריפ בטיה ןכלו מ"לב םלּוא אוהו

webs) הפיכל. amu ןיסינכמ 5n , ןירדהנסמ | arehe voüte צ"ל אוהו ד"לווקרא תומלוא ipe 
 ,'כ .הימרי ann" הזמו (הטמל ןייע) אָּתְפיִכ רמאנ | טייאלב ןכו Sohwiebbogen = ןענאב רעטבלעוועג

arco, voltoתכפהמה 'ג ,'ב | ל"צכו ג"י ,'ט ייעשיב ר"ולווקרא זעול ןכו  : imאוה ילואו אתפיכל היתי  
 ימור 'למ אחח6 'צמאה "נוי nbn לע כ'ג זמר | vy אל (חבזמה 50 iy אלש qva 'יחבז י"שרב
 וב ןימישמש ץעה אוהו Block (ceppus, eippus | ט"ולמקרא םימליא י"שריפו ןיפיכ ג'ע אלו תוליחמ

onזעול ןכו .ט"ולווקרא תומלוא  prrשרשכ  oosךפה שרש ק'דר ןייעו דפ מ"לבו םירוסאה ילגר |  
 xógow י"למ b'yy ^e הלמ wan דוס שרשו | זעלב ןירוקש הפכ אוה, ('ג ,יו אימ) םלואהו תלמ
 ייפ 0006 ןמ Werkzeug des Krummsehliessens | voluta 'צמא ר"לב volto ט"יאלב אוהו כ"ע א"טלוב

 ידהנס) ורואיבב הדוהי בר ןוויכ mb ילואו הפיפכ | כ"ג תיתפרצ הלמב ביכרה י"שר קר wes צ'לבו
 אלמ «qe דמוע רמולכ ותמוק אלמ inm» Cv | unb 'ל 'מ לאקזחיבו ןינעה קיזחהל arche תלמ

 אלא הבשב להאה תיישעב nonna הז pa יוהש הלעמלמ ןבג לע פוופל רתומ
 הזל הז ןיכומפ jm הפט בחור ןהמ רהאב ןיא םאו הפטה יבוע anis לע אוה ףיסומ
 ותומו דובל תרותב דהא n153 ושענ םיחוולה ןתוא לכ ירה ימארד דובלכ 'גמ תוחפב
 . :ןיבוריעב יישר ךלה הטישה וזבו "מד ריפשו אוה יאר ע להוא לע ףיפומש הלצהמ ןבג לע סורפל
 ה"כו «wea ייגכ ןוכנהו ntt יופסות ןייעו .תצק קתעוה םשמ רשא ^Q םישב יגיגה) ny "יפב היכו pm ןילוחב ('
 ןישאר רמולכ ןיפיכ וטא ןישאר רוזגנ ל"הזב ייפ (.ט"צר ףד אקילייגנא 5 ץבוקב) ןילוחל v3 היימגר ייפב (? .הגיגחב
 .ינשב יישרו  .יוכו הפיכב םישענו רהנמ ןישולתש םילג ass ןישאר רוזגל לבא הליבט ינב qm רהנל ןירבוחמש םילג
 היכו (*  .הפוכל vens (* .רייפדב הייכ (5 .ךורעה ייפכ הזו ש"ע הפיכ ןימכ ריואב רמועש לגה וחיעצמַא ןיפיכ ייפ תומוקמה

 קייב יפסותב ןיסנוכ הייכו (ןיסנוכ) ןיסינכמ ןי ד תי ב 'וריבו םש ןכו ןיסינכמ ילבבר הנשמב לבא ילבב ימגבו יוריב

 ייא ר'פדבו 8 ריב י"כבו ,  זיראפ י"כבו qp :וזכ הרוצה v6 v33 ya י"כב ה"כ )5  .בייפ יהנסלו ה"פר

jus,איה הרשמה תא ןיקיתרמ איגוס יכ (' 55 תובית ייל ןכו עיפדשב ייל ןכו ייל הרוצהו "הרוצה הז ומכ . 
 יטוס 'תפסותב יפריא ייכבו 5^ זמר עשוהי יקליבו יא שרג יעב הייכו ןישדגנ יי ג'ונב (* .תולבנה לש ןינע ותואמ הטמל

 Stockmeister  cipparius'wbw. ר"לב ראותה ונממו (* .ןישרגמ nw nous לבא חיפר
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 הפיכ ,. Cn m5 onm ץראה לכ שושמ םש
 םהיתונובשהו םילשוריל ץוח amo תונובשח לש
 התוא תחת .םילשוריל ץוח םישועו םיאצוי ויה
 ריעה ךותב םיתושו םילכוא vm ריעל ץוחמ הפיכה
 פ"ס ר"משבו וקפס 'פ ר"כיאב םייוניש תצקב ה"'כו

i2יבשוח ר"עפלו ה"נשת זמר םילהת טוקלי  
 אלש םתלוז וא ןוממ יקסעב הרשפ ושעש תונובשח
 התוא תחת ריעל ץוח וכלה הז תא הז המרמ אהי
 תוכרב ל"זר רמאמכו םש םירבקנ םיתמהש הפיכה
 ירחאו ^« התימה םוי ול רוכזי ואל םאו ,'ה
 הזל הז םיחמשמ ויה הנומאב תונובשח ושעש

 — [ריעה ךותב

Fels, Stein ןכא ,עלס שוריפ אָפיִּכ m2 n2 
 ףכ ע"ייע  oS (3ןיא ארמגב ןיחלגמ ולאו

 היכ ק"מ) ןיערוק  4 Q'ybאדרבד יפיכ ותיחנ אייח
 אעיקרמ ארונד יפיכ ותיחנ אנונמה ברד אעיקר ןמ '(

 דרבה תפיכ (ה'מ) תוליהאב ח"פב .(* םינבא "פ
  "5:הימ םיחספפ) ומכ דרבה תכיתח  pow(.טיככ

 « C ne.הבישיל הדחיש רואש  w'bהפכ ןיטכ
 ןמ וא דרכה ןמ היושעה הבוק םימכח ושריפש

  moon(*ל א עמ שי ןו ש ל בו  sonשיא רחא
 הבוקה לא לארשי ( €n i2 52103ןהינש הפיכ ןכו

 לא  .)* napםטפמה הכלה ףוסב תותירכד ק"פב
 יו « se] eyאחתוכמ ("[לכימל אירס אנדליג '

 .יפיכ ימרד  3010 v vbחתוכמ לוכאל חורס גד
 םיעלסה רבשמש השקה  -- .Cםונות ב'א)
  ybpםיטפש) םטיע  Go sn Ue,(םטיע ףיכ

 איבה כ'ו ה"יחא]*  NOםג יכ קוספ ותואמ

 במתורגמן  קוספה הז הנושארב ונייצמ 'ב 53 'ע
  oenיכ 'ב ףכ 'עב יתרעה רככו ,תואמגודב הברה

 לכ « serm unןינעמ אוהש 'א יפכ 'עו ךרעה הז לש
 םיכייש ןבאו עלס  ybע"למ רזגנו ס"למ )"3 ףכ

Qe עילמ ge עלס ומכ תרכו qm >< 
^bns3 דרבה תפיכ ןכו 5« שרש טשריפ ןייע ךתח 

 ל"נה  ^bררגנ א"פב לבא וניבר 'יפכו דרב תכיתח
 קר 94 ט"רסב ג"הר רחא  bwדרבה תפכ ל"הזב 'יא

 ייפ  pesהיושעה הבוק םימכח ושריפש הפו קק
 ןמ  ^b Tnכ"ע יופיקה ותוא םש הפקשכ םימה

 אצר v3) = 82« - הֶּפיִּכ =) ףַּכ

 םילבכה ןיב טשפתהל רתוי חויר ול היה אלש ותמוק
 וניברו euppa רהוסה 73 'צמא ר"לב דועו דסב וא

bomה תפכ 'עב ואיבהו אתפוכ ל"נה םונרתב '. 
 םהלש ז"ע ורימעה הפיכב הסוכמ םוקמב ונייה הפיכבו
 'ורי כ"ג ןייעו ל"נה ז"עמ חכומדכ תואצחרמ תיבב
 ןיסומיד ןידהב יח פי מ ל ןולע vy ה"כר ז"פ 'הנס
 «^j אתפיכ ר"אלבו ,הפיכ ןותשפתו .'וכו הירביטד
 הלוגע אמוג אתפיכ 'יפ דועו — .מ'ד א"פ r'y 'ורי
 ןיכוכב םיתמה ורבקנ םש רשא ץראה תיתחתמ

(Nisehen)אל . + ו'נד ז"פ ריזנ 'ורימ חכומ הזו  
 ןילייטמ ןווה . . . ןירפיקד אתפיכ תוחת רבע יוה
 ועיגה ןהכ 'ר שריסו הפיכל ועיגה ןירסיקד איטלפב
 הפיכ = אתפיכ ל"נ mp nous רזהו הרהט םוקמל
 הריפח Graben, Wall, chiffa 'צמא ר"למ ןאכ ונינע
 73 ליחה םמצע םינימכמש ץראה ךותב ץירחו
 תוריפחל ןימוד תוריפח ךותכו םשמ תוריל ביואה
 ךוכ ןיעכ אוהו םיתמה תא ןירבוק ויה ov םינימכמש

mem qpהממ  mossא יט ל פ ב ןילייטמ  
 הדוצמ םוקמ platea  'צמא ר"למ כ'ג אוהו ןירסיקד
 הארנ התעמו befestigter Ort, Sehutzwall ארטסקו

vwד"ער ב"לד ט"פס םיאלכ 'וריב רופסב ריהב  
 ןילייטמ ןווה . . ב"עס ה"לד b^3 תובותכ 'שוריו
 ץראל הצוחמ תואב ןהש mis ואר ןירטפי אב
 b^ (ןירטסיקב) ןי ר ט סי גב mano 'וכוץראל
 ץוח אוה ארטסקו הדוצמו .(ל'ש (lU רצבמ םוקמ
 ר"ָבמ היאר יל שי דועו ,םיתמה ורבקנ םשו ריעל

bom unnm vxoןיכלהמ ויהש . . השעמ 'ג  
 .'וכו nb לש ןורא ואר אירבטל ץוחש יליפב
 הדוצמ ,Wall, Damm pila 'צמא ר"ל אוה יליפו
 ואבוחש ץראל הצוח יתמ לש תונורא כ"או קידו

"sbתקיספבו ריעל ץוחב תודוצמה תוריפחב ורבקנ ' 
 םכחה mam ספליאב ןילייטמ אתיא א"פ יתבר
 ר"בכ יליפב ל"צש נ"לו אפליאב .ןאמדעירפ
 םכחהו .ל"נה ל"ומה כ'ג םהילע זמר רשא 'וחנתו

yer536 ל"ח ע"מב  manלבא .ה"שע סיסליא  
 בטיה ץראב הריפח שוריפ chiffa = הפיכ ישוריפ
 533 DU ץטערג 'חה seam ןטסאב שוריפ עייסמ
 וניכז התעו -- םירבקה תיב 'יפ A פ"לב ןכו

panoא"מ פ"ר יתבר 'תקיספב םותפ רמאמ  "RU 

wes )'םעפ קר  nnילב  mmברד . . ארונד יפיכ ותיחנ אייח ירד ג"ונבו אעיקרמ ארונד יפיב : ארומאה םש  
 אדרבד םימעפ יתשב 5^3 D^ מ"הונמבו ,םימעפ יתשב םש קר ארונד ךורעה 533 'מ י"כבו אררבד יפיכ ותיחנ אנונמה
 היכו (? | .ומוקמב קימ סיד ןייע יוכו ותיחנ אנונמה ברו אייח ירד רמימל ל"וה תאז ילול יכ הבוט רתוי ךורעה ^3 לבא
 .איבה אל ןילוחמ ןויצהו תפכ 'ג תפכ sym תפוכ ג"ונב םיחספב (* .שיע יב ףכ 'על ךייש אבהו ןויצה הזו יי'שרל סחוימב
 pi" יפדב )5 .ךרעה mos הטמל שיימ ןייעו ן ינ ע'כ ייא האלהו cre יפדמו im דייל Ya י"כב רייפדב ןוכנל ה"כ )4
 תותירכל י"כ ה"מגר שוריפב ןכ שרופמ ןינעה mam )^ ,ןאכד וניבר ייפמ חכומ ןכו ןדלג יעב ה"כו )5 .הבוקה תועטב
 םג ןיקסנעלאמס פ"ו תעדלו )5  .ש"ע ןושאר ילב .ב"' תוירוהבו יותירכל י"שרל סחוימבו (:ע"ק ףד 'גנא v5 ץבוקב)

 .י"שריפב ןייעו on ,יל בויא ;ט"כ vs יומרי מילמ

SX d 
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 אתיב אפלאב תירישע תוא יכ רבדה ןכו .תורוק
 C םירשע רפסמב הלועו אפכ תארקנ

 ףכ ע"ייע buy רבר לכ 'יפ 3% ע'למ) הפְּכ ו *
(runde Masse, Haufen "1ןיררהנס 'ורי  

 העעורתנש ןויכ םינבא לש הפיכל ר"עס 121 י"פס
 ג"פ ק'מ 'לשוריב ל"צכו ןלוכ ועעורתנ ןהמ תחא
 ןויכ םינבא לש הפיכל המוד רברה המל ג"ע ג"פד
 ק"פ vam ,'וכו (העעורתנש (bu הערערתנש
 nns ןכא ונממ לטנ תא םינבא תפיכל םימור

now»תבש ןייע ,'וכו תעעורתמ  Ypא"ער . ^B 
 ,ל"נה ע"למ םינבא לש לג

DB2 2למ וא הָפיִּכ =) ' ^b ne»ר"למ וא הסכמ  
 יוסכ capa, chapa, cuphia, eappa 'צמא

 ינש 02 איבמה 'פב Kappe, Kopfbedeckung) שארה

 לעש בתכב אל לבא + (*.'כ ןיטיג) ןיבתוכ לכב 'מגב
 ON הגורא ox" לש ne» "e .ירתכודנאו הפיכ
 Di ww תוריח טנ וא השא טג הגיראב םקר
 לש הפיכ לבא (Cr» nx השא המב קרפד ג"רב
 השאר לע המישמש דגב שוריפ ,ימד ריפש רמצ
 הכבשה «ne לעו אמהוזה תלבקמו רעישב השאה
 איוחמו הפלש אלו העמשמכ זעלב C אליפק איהו

 רזעלא ןב ןועמש יבר ינתדמ רעשה האותש יפל
 x» לש הפיכ מ"ש ('הכבסמ הטמ ל לובכד
 ןילידגד ארמעד יטוח sey לש הפיכ, א"פ .("אוה
 yu רועיש תועבצא יתש בחרו תובע השעמ
 np G'op ןילוח) זגה תישאר 'פד ג"סב ןנירמאדכ
 C [ןותנ] ץיצ וילעו לודג ןחכ שארב חנומ .sex לש
 ליתפ לע ותא תמשו (G5 n2 mov) רמאנש
 תלחתבו ושארב תפנצמו חנומ היה דציכו .(""תלכת
 ורמאו ץיצה תא mom וועשל הכומס ותחדפ
 ורעש (בייעפ יג ייכרע ביערו א"עס "^b ייחבז) םימכח

 .ןיליפתה חינמ םשש תפנצמל ץיצ ןיב הארנ היה
 'm 'פבו (א'ער ח"מ ןירדהנפ) ןידה רמגנ 'פד ג"סב
 op) ונתנו סרדמ אמט אוהש הפכ (ה"מ) םילכב
 ^ (א'מ) םיבזב ד"פ 'וכו םרדמה jb רוהט רפסה

cera — F3הפופ. -) הפכ 2  oy 

 םימה b^ ג'הר 'יפמ לבא nap ןימכ b man^ ל"ומהו
 ןושלמ nep "an רקיע יכ חכומ ^« הפקשכ
 שוריפכ הפוקל ושרקנש zu Eis erstarren יופיק

 ל"צכו ג"הר 'יפב אוה 363 ןורסחש נ"לו .ש"ארה
 ןמ היושעה הבוק םימכח ושריפש הפיכ ןימכ 'יפ
 .'וכו הפקשכ םימה 'יפ noy ןימכ ימנ יא .דרבה
 ןושל תפסותב וניכר ןאכ קיתעה רמאמה תלחתו
 ג"הר bb" ולש י"כב ןכ הי חש רבדה בורקו תצק
 הבוקלא לעמשי 'לב םג ןכ «mn היה םשו
 לש הפיכו ארקמ לש napn לא רמולכ :ותנוכו
 הבוקלא vp לאעמשי 'לב שרופמ םהינש םימכח
 יברע 'לב יכ "yu תמא אוהו (ל"צ nns הביתב)

^e 43ךרע ןייע) הפיכ ונייהו ירורעקש רבד לכ  
 ילב nnm nap מ"ל אוהש ל B" דועו (םדוקה
 NU שבתשנ ךורע י"כבו ר"פדב 'יאדכ לאעמשי
 ע"ב בותכ היה הלחתבש ל'נו ןינעכ ךורע יסופד
 וטשפו יברע 'לכ וא יברע ןושלב sim ע"כ וא
 בותכ היה יכ היארהו !ןינעכ :ע"כ תא תועטב
 יב לדג 'עבש ירחא "לאעמשי 55, ym שוריפב

Gn oUm)כ'ג ושוריפ וניבר קיתעה  ^bbג"הר  
msי"כבו "דילג לאעמשי 'לבו, :םויסב תואב  

 תוביתה הלא ונינפל א תי ל pem וכותמ רשא
 ישוריפ ינש יכ עדו ןילרעב סופד ג'הר .b^ תאצוהב
 וצוקב ש"ר 'יפב םג ומש תרכזה ילב ואבוה ךורעה

yw)ל'זו  neתכיתח :דובה  Tnןושלמ  
 ימנ יא םיתיפכ וחרק ךילשמ 07 sp םילהת)
 ימנ יא :"'א םשו ב"ער 'יפב ה"כו p/5 הפיכ ןושל
 לע ןייעו כ"ע ז"עלב ט"לווקרא הפככ יושעה דרב
 ול ןיא םיתפכ מ"לו — mb םדוקה 'עב ז"עלה הז
 «y'b3 תפ 'למ אוה יכ «nb תלמל תוכייש

^b =תוקד תוכיתח  [Stückehen — 

im gr. Alph. der 10. (אא י"לב NB3 € 

  (Buchstabe, der Zahlenwerth 20ר"כיא

 C ןהנמו €^ Co שנ רב דח ?^n םיונב יתבר 'פ
 C [איקדופק ל"צ] (אידקודפק) cov 'ר הל ףילי

  wesאיקוד םירשע ןוי ןושלב [ Cnהפכ הטמב הרוהטה םע הבשיש הדנ רמוא עשוהי | ןוי ןושלב *'(

 ^v ןייעו (+ .םש עיומב יילו ונינפל m3 (5 .םש עיומב היכו (? ,ןה jov גייונבו (א"כק ,גיה) אקד 'עב ע"ומב ה"כו )!

 אוהו 'אליפקב םיטב םש קר ) י"כב ה"כ )5 מ"ק aem ירתכדנא עיייע aw ייג ןינעבו (*  .ל"נה םוקמב אקר יעב

 האופוק ב"ה י"כבו הלופוק עיפדבו הלפוק ר"ב י"כבו «Kopfhaar und Hut ym רעש capello, cappello ט"יאלב

 :דוע ג"ונבו ף"ירב ה"כו )? .יישר תטיש 273 וזו (* .הכבש i03 )? .שאר capo ט"יאלב אוה האופוק יכ wn יל תואו

 wawa .ךורעה םשבו ומשב היכו wn שוריפ יפכ הלוע הזו ש"ע )^ םישב) חיר ייפמ קהעוה ('" .רמאנש המ םייקל

 ישווד רגסמב איבה יכ mue יתש mo העט ליומהו 'וכו ארסער (Cem [wen] אתיא םשו ג'קס דיפ ייס תבש ילה

 (Um שיר פ"ל (wm ישוור הלחתב ויה ף"ירב ותביתכ רקיע לבא ףיירב ונינפל כ"ג אתיארכ יטוח םוקמב יטיח mun יכו

.Füden munםש םילכב ה"כו וניבר ^35 קיתעה ןירדהנסל 3 הייר 'יפב לבא רפסל ןירדהנסב ('' . 

 קיתעה 'דהנפב י"כ ח"ר ייפבו 'חפסונב

ma (e 

 .הפיכ



 « — npיפכ 293

 תואחסונה יוניש נ"שו ל"נה םוקמב ע"ייע .הייחא]*

 ב"עס נ"יד ט"ם תוכרב 'וריב כ"נ W^ וניבר 'ינכו

 -- [סננה תאו חפיכה תא . , האורה

 ד"ע א"לד ז'פס תובותכ 'ורי (םוקמ oto חיפוכ *
 חיפוכב הימרי 'ר bp" אדבוע אתא

 ,ופפכו

 ףכ 'עמ ר"עפלו םימזנ וניבר תעדל «obe =) יפכ
 י"לב ומכ הבוט ןבא טרפב ןבא אָפיִּכ 42 'ב

 קרפד ג"רב Edelstein) הבוט ןבאו ןכא 6%

 C אבר רמא C'yo v» pom ןיליפת  אצומה
 yos .(*היל אלת «Com הבהא ינתד םושמ
 וטא 6: א'פ תובותכ) םיסכנ הל ולפנש השאה 'פד
 (" החל שו הל nbn יפיכ Closes הנינח בר

"bהלככ העומשה וז טשיק רמולכ םי מז נ יפיכ  
 אוהה (.היל 2/2( ריקפמה 'פד ג"רב .ונממ הלבקנש
 C) יאפיכ יל בה ל"א הירבח יבג יפיכ ריקפאד ארבג
 - הימקל אתא )^ והניתביתוא אכיה אנעדי אל ל"א
 ליז איה אתועישפ אנעדי אל לכ ל"א ןמחנ כרד
 ב'כ) השאל אלו 'טגב םיתבה תקזח 'פבו ,םילש
 הבכש אק יכ הנח רב רב הברד והתיבד Gym ביג

mesהימקל אתא (" תר ב ינבו אתרמר יפיכ ינה  
 השע ("ךיתיבר 35 אנמיהמ יא ל"א בוד
 א כיאו .השוריפל שוריפ השע ואל םאו השוריפכ
 )4233 15 אדימאיא ל'א יכהיומאד
 שוריפ השע ואל םאו השוריפכהשע
 (.א"נ 272( האנואה 'מגב בהזה 'פבו ,("ה שו רי פל

som sumטיקנ הוהד  am ceאיה :הרקי  
 יפיכ ןמ איה אריקי 'גרת (ויט י'ג ילשמ) ) םינינפמ
 (pe םינינפ"מ המכח הבוט יכ ("אתאבפט

C" (m nב"א) —  ^pןיטישכת ינימ י"לב הפוכ  
 הלמ וזיאל mns .(םימזנהו םיקנע וטכ
 p'53 איה יכ ןוכנהו ,יתערי אל ב'ר ןויכ "נוי
 'גרתב y" ה"כו הבוט ןבאל לאשוהו ןבא 'יפ ףיּ
 וקיתעה םינקז .'עו אתבט יפיכ (ויט /2 ילשמ) םינינפ
 ב"בל v5 .ה"מגרו Meg Ct / הכיא) םינינפ כ"ג

 ךורעה 'יפכו םיליגע sets שוריפ םשל ם"בשרו
 'ובותכב תומוקמה ינשב 22'5 י"שריפב "יא םימזנ
 אתיא םש ןושאו שוריפבו DU םש ןיבוריעבו

[nvome — 

MLATOT WEZ TR UST P EA 
 ו ^ ?

 אבא CO"D ק"בד ג'"סב ,םרדמ אמט השארבש
 ידכ C םירניד m 'דב השא תרכומ רמוא לואש
 תונותכב ה"נכו ה"יחא]|* — .השארל הפכ תושעל
 ףיעצ הפכ י"שריפו השארל הפכ הל ןתונו :ד'ס
 ןילוחב לבא pen םש 'דהנסו ק"בב י"שריפב ה"כו
 עבוכ ןיעב b puris" עבוכ 'יפ םשו םש תבשו
 ןהירושיק ףיעצ תחת םישנה תונתונו רמצ לש

vyהלוע הפי הזו  oyהלמה תרזג  "bwטעמבכ  
 jn שיא לש qn שאר יוסכ תוינמור תונושל לכב
 עיגמו Kappe ךרע מ"צוא גנולערא ןייע השא לש
 אדהכ :ז"ד ה"פ תבש 'וריב "יארכ םיניע תובג דע

 - [אתניבנ איושמ איהד הפיכ

"yos ר"למו אה 'צמא "bo ד'עפלו DEP 8 * 
Mairaze, nono המהב "2 capha 

"Demy ODeckeג'ער ז"ד ה"פס תבש  psםילחרה  
maxבר תונונח  mmmטולכ רמצ לש הפיכ רמא ' 

 סוחל ידכ רמצ לש יוסכ םילחוה לע ןינתונ
 םג ןינעה הזמו ל"נה 'ורו י'לָמ אוהו ,םרמצ לע

b'b30 ^ ,עטטש 2 >>>  

o) Dee *תבש  aoיכה אמיל הפיכל  my 
 .'ז םכ עו ידו יג בב ,'עב 3933 פו יג

 f יברע 'למ ילוא הנטק הריכ nex =) חפכ
(kleiner Herdהריכ קרפב  €n/5 nat)חפוכ  

 .(םייריככ 6איה ירה 02333 שקב הוקיסהש

 «se אל רונתב ילע ירה 670. תוחנמב 7n 'פב
 ואשעש חפוכה +נ'מ) םילכב ה"פ .חפוכ הפאמ
 חפוכה לעו moy (ב"מ) ו"פבו .רונתכ ורועיש הייפאל
 C אימד יכיה חפוכ ימד יכיה Ge תבש) 'מגב 'יפ .האמט
 תתיפש םוקמ now mon C ר'ב יסוי ר"א הריכ
 ,תורידק 'ב תתיפש םוקמ הריכ nns הרידק
 יננא י"כ ץבוקב םש amb י'כ ה"מגרו הייחא]*
 תתיפש ידכ אוה ןטק רונת חפוכ b^ (:ו"ט ףד
 י"שריפב ה"כו כ"ע [nns 5x] (תרחא) הרידק

 ה'פ םילכב ם"במרהל מ"יפב ןייעו .םש 'וחנמב
 — [ב"מ

 חבג ע"ייע robuster Mensch 3 ע"למ ל"נ) חפכ
 סננהו חפיכה ולא ןימומ קרפב G ד"כר ,ב"ח

 .ומוקמב יתשריפ רבכו חבג אוה 6 ה'מ תורוכב)

vy yw עייפדבו דיל v 3 ,הז ג"ונבו פ"א י"כבו( בתכב אוה ןכ mb רניד ג"ונב.  ?) דב תוינשמב ה"כו' (t! 

 .ךב 3533 5 טירסב iam קיתעה ןכו )5 205 ג"ונב (5 n o'es^ עיפדבו דיל "כב ןוכנל היכ (+  .יוכו

m3 )?ה"כו )1! .יפפ רב ג'יונבויפפ ע"פדשבו ,ריפרב היכ ('" .הל גייונב )9. .יפיניישרו ימגב ש"פדב (5 .הבר ע"פדבו ויו ייכב  

 ייל ya י"כ ף"ירב ה"נכו (1* .אתרב 2033 םייש ייכ לכב הייכו )1* .והניבתוא ג"ונב .D) ,יפיכ גייונב )!* .יובותכ מ"טשב

 רצ בייבל סיר יייע סיש י"כבו ף"ירב הייכו ךתרבר 0« י"כבו דיל w33 ה"כ t5) .[ירת יבכ] (ירתיבב) ךורעב ייא ר"פדבו

 ןכ )99 .יושאר 'ופדב ןוכנל אוה ןכ 6 .םיינפמ ירקב )!* 25 ע"פרבו cvy ys י"כב קר ה"כ ("7 .מ"טש "יג Yun ב"פ

 .ד"ל י"כו ריפדב אוה



DU»הבוט 55 השלש ר"פ ר'קיו ,(םימעפ הזיא  
 הבוטל םירגנתמש b^ שפנהו השאהו ץראה ןה

 QN םיריכמ םניאו

(pan. 1811010 11 po NOאתררמ .ט"ל םיחספ  

 ש"מו ט"פק ,א"ח .ןינפסא ע"ייע איפוכד
 y53 דועו .םש הרעהב פ"למו תואחסונ יונישב

 chipia. דחא גד םש 'צמא

S353 *ךועב ןינושש שי םשב וניבר איבה  
 .ש"ע בכבכ

 das Zackige, Gekrümmte, krum- Nbp5 — לפכ

mm ier Pfad(יד ,ימ היעשי) .רושיטל בוקעה  
 סש) רושימל םישקעמו ,רושימל אלפכ יחיו 'גרת

(re avoיכ ה"יחא|* | .ארשימל אלפכו 'גרת  
 לע זמר ילוא 0 )5555 ns םוקע רבד לכ
 ש"אלב ומכ שוריפ capulus, eapulum 'צמא ר"ל

Gipfelןכו רהה תעבג  pipיברע 'למ בוקע  AE 
Hügel, Bergrückenתישארב) הלפכמ 'גרתמ היארו  

mo; sb anט '; spe» (5 tuדועו  

 — zaekig gewundener Ort] אָתְליִּפַּכ

 D Ja^ ע"למ אָלְפַּב ; verdoppeln מ"למ) לָּפְּ

 ר"לב das 207006 םינש יפ אוהש המ
duplumתובגע יתשל ע"לב לאשוהו (ןולפד ע"ייע)  

Hinterbacken3%)| ע"לב דועו (. Kreuzל'זר לצאו  
 קולח («Gv םילכב ז"כ 'פ דגבהב 61000800 לסכל
 דע א"כחו אוהש לכ רמוא רזעילא 'ר qup לש
 אהיש דע שוריפ .לופכ דדמנו רועישכ וב אהיש
 — לופכ דדמנו רענ שובלל יוארש קולחה ךרואב
 (.גיצ (pov לילשב גהונו sois השנה דיג 'פב
 C םילסכה b" ("ילפכב והב תיא ןיטוח השמה
 ,זיט בויא) לסכ ילע המיפ [שעיו] .("יטמלא זעלב
 ןכו הייחא|*  .אלפכ יוליע אבטור דבעו ומוגרת )2

usnאיקיו) םילסכה 'א ימלשורי  v3יד . ". Qnb 
 ילסכ םוגרת יִלְפָּכ איגר 'פד 'גרתב יוניכבו 5563
 יוליע ילפכ ב'עס | 'ח pm (Cn הל  םילהת)
 ילפכ םשב םילסכ וארקנו .'א ףחס ע"ייע ארשב

ops - OB'5 =( יפכ דצר 

 | תעדכ יתערו תוועק וניבר תעדל יִסיִּכ =) יפכ
z^םירמע אוהש  Garbenםינפב ןייעו ) 

 יכפהמד והנהל אבר ןהל רמא (א'עס 0( םיחספב
 יפיכ שוריפ .הצמ םושל וכיפה ותיכפהמ יכ יפיכ
 םיקשב םיטחה oy תורעקה (' וכיפה רמולכ תורעק
 ןרמושל Tox חספה ליבשב םיטח os ןחוטשכש
 י"שריפ (YN .ףוס דעו הלחתמ הדקרה תעשב
 ארמימ ןכ אל םאו בשיתמ רתוי 'יפ אוהו םירמוע
 ןיפתושה 'פד 'טגב .(הז ךרעב אכייש אל םירדנד
 היל mm ארבג אוהה (ג'ער חימ םירדנ) ורדנש
 ידימלת b^ 6 אנ תיכרד יפכ טיבש mm ארב

 תונקל ולש pop לכ mne אצנגממ C םימכח
 רכומו תצקמ ונממ איצומו טמוש היהו ןתשפ
 קסוע היה אלו ךכב קסוע היהו ולש ןרקב ראשנה
 ףטוחו לזונ היהש (*י ב ר ןל sos רחא ןושל .הרותב
 לכ ה"יחא]* — py אתימקו ,ורכומו םדא ינבמ
 PU y סשב מ'טשב יונישב תצק אתיא הז
 ךייש שוריפה הז לכ יכ יתחכוה םשו XII אובמ
 שוריפ ןכו י"שרל סחוימה 'יפב w^ א"לכו ה"מגרל
 חכשש הארנ אטהיר םופלו 'א טמש 'עב הפיטח ןינע
 שוריפכו ,רקיע אתימקו ןאכ בתכש הממ וניבר
 המ יכ ym .םירדנל ן"רה שוריפב אכוה ןושארה

^ovתוועק רמולכ ל"נה םיחפפ לש יפיכ ןינעב  
 יפכ הבוט רתוי לבא 'ז ףכ 'עמ הלמה רוזגל שי
 ןכו 'ב "23 ס"'ש י"כב םיחספב mo cv ילב)
 שוריפ DU C^ A ףתכ ןבא 'עב וניבר קיתעה
 ה"כו םיחספל ms "eb חכומ ןכו םירמע ןוכנל
 ט"פ דומע םיחספ 'כלה תאיג צ"ירבו י"שריפב

msףכ ע"ייע דועו ט"מר 'יס 'ר םיחספ תוכלה  
 ףכ ע"ייע התרזג pps — qua ףוסב ש'מו 'א
 טמשנ ^T Y י"כבו .ךרעה ותוא ףוסב ש'מו 'ג

 — [ןיפתושה 'פד 'מגב דע Tun שארמ

US ys) nb3 *ודגנכ םחלנו רבדל דגנתמ  
 eiwas bestreiten, ihm sich ונממ הנפו

(abwendenאבת יכ ףוס 'קליו ב"ערו א"עס 'ה ז"ע  
 הבומ ייופכ ינב nm ייופכ לארשיל men ל"א

 ג"ונבו יפיכ םשו דיל די בתכבו ו"ו י"כבו ריפדב אוה ןכ )?  .יפכה ס"טב עיפדשבו ק"העו ,'מאו ר"פדב xm ןכ ('

 .טמש יעב אוה ןכו אנתיכר לצו אתניכד ימאו ליסאב 'ציניוו יזיפ 'פרבו יא טמש yl אוה ןכו אנתיכר יפיכ טיימש
 דצ אובמ ןייע רפוסה ךרבמ לש ןונגסהמ הזו םימכח ייאו רימלת :יי לע pa ריפדבו ,ימאו ליסאב ,'זיפ יפדב אוה ןכ (%
 'פדבו ימאו ליסאב 'זיפ ריפדב m5 (^ von ימכח לע XV רצ אובמ ןייעו םכח דימלת y^ איציניוו יפדבו ,1

aomה"מגר ייפ לש ןושל לע ליגרש "יבר ןל רמא, רובדה הז תמישר ןייעו ^  ysפ"ר רמא )5  .שיימו 'ג קלח  
 סאר שרשה הזמ אוה יתעדל b" aes לאקזחי ברח לפכתו םגו 'ה א"י בויא ונסר לפכב ארקמ ןושלב ןיקסנלעאמס
 .ליפכתתו לפכתו םגרתי םוגרתה םגש יתאצמ יבתכ ירחאו .לפק רתוי ליגר תידומלת ןושלבו ,ןעדרעוו ןעגָאבעג רריוו טרעווש
 ק"העב ה'יכו ילפיכב (.איימש אקילייגנא v3  ץבוקב) ןילוחל י"כ ה"מגר ייפבו ילפוכב ר"פדבו ילפכב היב תיא ג"ונב )5

ovemק"העב ה"כ (?  vomי"כב 0/3 (%  nטייאלב יבמלא ליצ ילואו  lomboרילמ  lumbusזעול ןכו םינתמ ייפ  

 ןטיילא :ךורעב .זעלה עיפדב לבא ,1/ 6 ה 6 0 ח , lombes ש"ליבנול :ינתמ mms אברת יאה ה"ר .ג"צ ןילוח יישר

 .ילסכ ג"ונבו )9 .ינאילא ר"ב י"כבו אדייליא ב"ה רי בתכב יטוילא יב Ya ייכבו יטיילא ר'יפדבו
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 י"שר שריפ ןכו 'וכו ז"כב אנתה חרט : תבשבו 551
 יתחרמ 'וכו יאתאו ילפכיא ב"ער ח"מ תועובשב
 325,23 תמאל י"שר ןויכ דואמ דואמו ,'וכו יתאבו
 —3« ע"לב ףכא שרשה יכ תפכיא 'עב ךיתערוה
 פ"לב םג ונממו המ רבד לע דקושו גאוד ונינעש
 הלמ תארוה רקיעו besorgt sein רבד לע גאוד ףכא
 $epus peu e ! ול בורק רשא cS תיברע
 : הזו auf- bebürden, belasten ןעומו םימעמ אוה

 לע סימעמ רמולכ חרט ל"נה מ"כב י"שריפש המ
 רובדה אב םימעפ בורלו רבד לע דקושו ומצע לע
 ןושלו) הבקנ רתסנ pi אוהו תפכיא יאמ (המ)
 (דעוימו לבגומ וניאש ןינע לע תורוהל אב הבקנ
 ןייע ל"גה הלמב יברעב ומכ 'ל רושקב אב רימתו
 תפכא ירופ 'לב רמאנ ןכו תפכיא 'עב תואמגור
 ג"אר ש"מ ןייע) ובל voy םשו וילע spp 'יפ הל
 המ : כ"ד ה"פ 'טוס 'וריב כ"או (148 ח"כח כ"מ ע"מב
 'עב רבכ יתוריעהש ומכ תפכא כ'נ ל"צ היל הפכא
 ו"יתב ושמתשה תפכא לש לגרהה (zv תפכיא
 ו"יתב כ"ג רוקמב רמאנ ןכל תישרש היהת ולאכ
 ינוקתל אתשה היל תפכיא אל אמליד .ב"ס ןיטיגב
 qnm ?m5 תפכיא אל C תפ כימ ןיוכמ אק
 553 שרשה רשקתנו רתסנ ףוג לש ויתה טמשנ

ommהביתל  nnsל"נה תואמגודב לַּפְכיִא .כ"או  
 תועונשכ) «bs הז יפלו mo ne»w jb רצקתנ
 ,יִל no»w ןמ עוטקו ודעב רבדמ ףוג .אוה C (ל"נה
 'פד יפכ :'ל ףד 'ג 'לה ח"פ תומורת ימלשוריבו
 ודקנל שיו םירוקנ יבג תוצמ ןלפכא המ : רימאטיז

jbeswדיחיב םשו םיברב הבקנ רתסנ ףוג אוהו  : 
 Op" 'דבו) ןירוקינ יבגל תוצמל ןל תפכא המ
 המ . . ןל ךפא המ ם"טב אתיא א"ער ו"מ ףדב
 319  ב'ח יוועל םכחהל ל"תמע ןייעו qno ייכפא
 כ"ג איבה אוהו 454 םש רעשיילפ 'חהל תוגשהו

miםוקמב ךלדומ ילדומ םייונכבו אלדומ 'גרת 'למ  
 ,.'ל wb םוקמב לוטמ ןכו 'וכו ךלד המ ,ילד המ

 .ש'ע 'ב לדמ 'עב אצמת הזל היארו

 p'b ^« שלופמ ןלפכב אב ט'נפ ר'ב ןולפכ *
ownש"ע 'ג ןלפ 'עב וניבר ^25 ןוליפב  

 .ש"מו Cp m ןולפד 'עבו

 00008, ceptolus 'צמא yon ילוא) תוילפכ *

 תישארכ  ךלמ ינדעמ Weinrebe) ןפנה
ss[ןוניקפנאו ל"צ] (ןמיקפנאו) תוילפכ :('כ  € 

 ןוניקפנא am^ ד"כ ,ג"ל םירבדל י"שרבו .טוקליבו
 ריבשמה לעבו ה"נש 'פ םש ירפסב ה'כו תואלפקבו

bp»הצר תוילפכ —  

 ויבועמ וא םידדצ ינשב םתולפכמ (ילפיכ ,ילפוכ)
 ע"לב ותארוהש לסכ ןושל טפשמ ןכו רשב לש
 םילכב לופכ עגונש (me -- .לסכ ע"ייע pim בע
 וידדצ ינשמ b vb" םש ןילופכ ,הלופכ ןכו םש

"vםש םילכל ב"ערו ש"רה 'יפב תוכיראב . — 
 טושפ וכפהו ,ותסנרפ ול ןילפוכ ג'ס תוכרבב ה"נכו
 וגהנש םוקמ א"ימ ג'פ !«n א"עס ט"יק םיחספ
 .ט"ל 'מגב םשו .'וכו טושפי טושפל לופכי לופכל
 לופכל ףיסומ . . םירכד הב לפוכ 'ר :ט"יק 'יחספו
 הבוג לופכל . . וגהנש םוקמ ב'ער ר'ק מ'ב 0
 לפוכ תויהל inn ךרד לוענ ןג יפ ר"שהש ,הצחמ
 שגיו .טוקלי ןייע) ה"צ פ'פ ר"ב 4155 לש הבותכ
 השמ לש ותכרבב ומש לפכש ימ לב (גינק ומר
 רובג היה אל ww לפכ אלש ימ לכו רובג היה
 AX ק'בבו ד"נש 'פ הכרבה תאז ירפסבו ,ש"עו

 ויה mn תומשב ולפכוהש ןתוא יכ ךפיהב עמשנ
 םמש תא לפכ ךכיפל קוזיח ןיכירצו םישלחה
 הרותה לע כ'ג ןייעו םש ק"בב י"שריפכ םקזחל
 w/m» poen .ותואל בוט חקלו 'ב b תישארב
 ר"ק מ"ב :ב"צ ק"ב לַפּביִמ לעפ תיאב .םש ל"ומה
 ימלשורי לעפגב ams amp my ןייעו -- ב"ער
 פ'ר ר"ב .וינש ול ולפכנו ג"ע ב'לד ט"פ םיאלכ
 טוקלי n^ ^b mew 'מוחנת ב"פ ר"משו my 'ל
 לכ ב"ע ףלא זמר D ה"ד pb» i'm זמר m שיר

 ול "vw ז"הועב +קלח) ול שי ומש לפכנש ימ <
 לפוכמו ט"יפ vp לעפ הו לעו ב .ב"הועל
 המכ לפכומו ז"נקת 'ר ערוצמ שיר 'קליב תולופכ המכ
 א"עס 'ג .'ב mmo לָפָּב מ"למ םשהו תולפכ
 ר"ב :י"ד ז'פ האיפ ימלשורי sbo5 : ב"ם ק"ב
 ילשורי «nop ,הירצ ויה Co ר"כיא אָלְפיִּכ ,א"צפ
 'וריבו ben :ה"ס ק'ב sos ,ר"ע ל"ד ד"פ םיחספ
 v טשפומה «nu ,וליפכ יוניכב :ט'יד ג"פס 'טוס
 ץובקהו GEO המישפ וכפהו הָליִפְּכ :ז"טר ח"פ ב'ב
 הכוס «n"5p3 pon יגוז רפסמו יליפכ ,ח'ק ק"ב

 — [א"ער י"ק םיחפפ :א'נ

 ףסונ 'לו ףכא שרשה &5o5 ,לָפְכיִא =) לפכ *
 (םינפב "i וילאש bm לש רוצקמ

 D') ,א"ח םש jy תפכיא npnyn ומכ ותקתעהו
 ןניעמשאל sin לפכיאו א'ער ו"ט םיחבז .'ה תבש
 לפכיא א"עס ב"ם תובותכו א'ער Yn מ"ב ,ינה לכ

winק"ב .ןניעומשאל  vxיאנת ינה לכ לפכא  
 י"שריסו ,'וכו row לפכיא , א'צ ב'ב .ןניעומשאל

p'23תורוהל חרטו אנתה קסעתנ מ'בבו'וכו למעו חרט  

 ^D ןייע .ב"בב "D't יייכב היכו לפקיא תור 'קליב סייטב ןכו ,ילפטיא םיטב Dt יייכבו (5 .תבכמ ר"טב w^ 88 א"חב )*
 : גינק w'na ע"ייע (5 ,דילואו ליפקיאו x25 י"כ nubis ses יתאצמ ןכו (ב"מק דצ םש)
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 לטינש המ ךכיפל םליכת אל הרידקה יכ ץוחל
 ןילוכיו רמשנ אוה ירה העש התואב הררקה ןמ
 םא םיינע ונממ ליכאהלו םצפח וב תושעל וילעב

 !DN תעדב הוידקה תא ןיוסחמו ונממ ןילטונ

 הרידקה ןיא יכ הצרא ךפשנ אוה ירה ןיע ןימילעמ
 .ןוממ לש לשמ ךכו וילעבמ דבאו qms הליכמ

 פ"א י"כ "יג יפכ :ה"ל תוכרבב ה"נכו  ה'יחא]*
 םיחפפל פ"א י"כב ה"כו אתרואל הצמל ןיפכאו

rpמ י"כבו אתרואל הצמ םעט םעטיאו ןפכיאו ' 
 דצ תוכרב D'5 ןייע אתרוא הצמא ןפכאו םש

ms ru53 ג'הכו 'ט תוא .ג"סק דצ םיחספו 'ט ^ 
n^שירו א"עב ג'ונבו הצמל ןיפכנו םיחפפב  

 םש ש"מ ןייע) 'א ררג 'עב וניבר איבה רמאמה
snלייע יוהד לכ ב"ער ח'נ תוכרב .(1 הרעה ה'נש  

 אלו sup pes :'ז הליגמ .(' עבש יכ pos ןיפכ
pvג'פ מ'ב . | pw "3pתינעת ,ןניפכו . .  T3 

 ר"כב לועפ ינוניבו .ןניפכ . .(יריגא) ורמא א"ער
 אבש ןבל הז G'2 /n בוי ןָפָּכ שרד ט'ע פ'ר
 ג"לק זמר חלשיו 'קליבו ,ודרושל ונוממ לע ןּופְּ
 ט'צתת זמר בויא טוקליב לבא ^«( ןופכ היהש

oanהיהש  povלע  nooלעפ אבו .ןופכ ל'צו  
 quo םוגרתו .הישפנ pezn א"עס i5 תבש
 'גרת 6'ג i) ילשמ) ביערי אל ,ךנפכַאו 00m ירבד)
 ןמגרותמב ןייע 'גרתב הברה לקבו ןיפכמ אל
 םכחהל ר"תמעבו םש הז םג NJb2 j'b2 ראותה
 ליטרע :הער שי 'פ ר"להקב ןכו 880 א'ח יוועל
 א"ער ^D :'ח תינעת NJb2 jb3 םשהו .ןיפכו
 THU א'עפ (V ןיטיג :ב'צ ק'ב :א'צ ב'ב :ר'כו

ue»הישרש הנפכ 'ז ,ז"י לאקזחיב י"שריפ הזמו  : 
 םש תופסות ייפכו .ןפכלו רושל ומכ pays ןושל

me»הלוע הפיסא ונייהו איפונכ "למ הפנכ ומכ  
 לוסאלא 'סב הכו ןפכ שרשבו םש ק'דרה b^ םג
 B" 'גרתהו (רעיוביינ 'צוהב 329 חאנג ן' הנוי 'רל
 םכחה תער ןכו «ne קיתעה ןכל ףפכ ומכ ןפכ

"y?וקיתעהש  zubiegen "pע"ל אוה ד"עפלו  
jn ומוגרת yn תלחתב ןייע ךרכ ^ev 

 םינקז 'ע וניבה  nmn ^b mepwenAevuévnהכורכ

 הירקע ת כ ר כ א אדה אתפגו אטישפב אוה ןכו
 תעב ןיתמצנו ןיכרוכמ םיעמ ינבה תויהבו .יהולע

 מ"לב ןובער ארקנ ןכ לע בער םדאש « ieס"לבו
 דועו -- 'ד םצ ע"ייעו אָנָפּ  mbףעתסנ גשומה

 — rns] אבה 'עב «me םש

 - תוילפכ * וצר

 ירפ שוריפ 8 ר"למ והורעיש יוועל 'חהו

 תוינפכ ומכ אוה הז יפל ילואו oen vm לקד
 םניא םה לבא םש 23 כ'מ לעב הינהש ומכ
 (תנפכ) ע"ייע םהמ הנהנ ףוגה ןיאש ךלמ ינדעמ
 לע זמרש המ לבא ,ל"ררה 'יחב ןייע | תוינפכ]
 רורד רופצ jb אוהש תואילפק ח"פ «cy 'תפסות
 תואלביקה טרופריא י"כבו תואלבוקמה ג"ונבש עד

payש"ע אוה רחא . mmנעצנאלפפ ורפסב ףעל - 
 .תוילפכ ראב אל ןעמאנ

 הזמו capellus, capellum 'צמא ר"למ) ןיילפכ *

 שאר יוסיכ Kappe, Kappel ש"אלב

 m ימלשורי Kopfbedeckung) 5/00/00 י"למ

 .םיה תנידממ אבה שאר לש ןיילפכ .נ"ד ב"פ

'O) das Doppelte םייִלפְּב ומכ ^b» ןיסילפיכ * 
(yא"ער כ"ד ז"פ 'יאלכ ימלשורי  

yy3770 ןשב  CTךורעה 'יגו 'יפ יתאבה םשו  

 היה הלחתמ ילואו םי ל פ כ השועש :ךפש 'עמ
 יתש וברעתנו ןילפיכ רחא רפסבו םילפיכ בותכ

 .תואסריג

sich zu- oi ע"למ hungern בער p'53) C [23 

  sammenwickelnםשהו ,מ"צואב טשריפ ןייע

 Hunger, Hungers- N222 ימראו ם"לבו מ"לב ןַפּ

(othתנפכדא (ב"ער ב'ס תוכרב) האורה 'פד ג"סב  C 
 נערהש םשכ לוכא בער ךדוע C ןואנ 'יפ .לוכא

DNטעמכ ןכ ירחא וא בער אוהש העשב לכוא  
 בכעמ םאו ולכאמב הנהנו הואתב לכוא אוה ירה
 אכשכו שחכ וחכו וילע תרבוג הקוריה הרמה הברה
 םלועה יקסעב ךכ הברה לוכאל לוכי וניא לוכאל
 רשא לכ 0 ,יט תלהק) בותכש ןינעכ ב"הועהו הזה
 ןמזב ונורתפו השע ךחכב תושעל ךדי אצמת
 ןב ןועמש 'ר «CW5p n3 אינתדכו וילע וחכש
 ןדועו ךל יוצמו אצומ התאש דע השע רמוא רזעלא

C ויד רחמל ויתובוחו םויה יכרצ חינת om (C TU 

 דומעי ךיאו ויתובוחו ויכוצב דומעל cie םויל
 ותליכא החודו ברעב בערהש םשכו לומת לשב
 ny לש הליכא "פא לוכאל לוכי יניא ינש ברעל

onsתנפכדא ןוותפ ןכ םיתע המכ לש כ'שכו  
 לשמב םיפי המכח ירבד התש C) תיחצדאו לוכא
 | ךופש ךרדק C אחתרדא .לכל עודיו דימת יוצמש
 | םידסח תושעל «bx התאש רשוע ךדיב שיש ןמזב
 ' םיכסשנו הרידקב ןיחתור םימכ ךריבש המ אצמנש

 ייב לפכ ייא לפכ ןפכ רדסה דיילו ^Y די בתכבו 'ב לפכ ןיבו יא לפכ ןיב ךרעה הז אבוה ךורעב םינשיה םיסופדבו ר'ב ייכב ('
 ייפש אמטסא 'עמ חכומ ןכו pa יאה בר אוהו )? .תנפכד דע i03 )? ,יתכשמנ וירחאו םרדטשמא 'ופד רדסב אוה ןוכנו
 הלעמלמ ד"כ הרוש .ע'ק ,א"חבו ןו א ג יא ה בר ש רי פ הז םייסו (יוכו רחשה דומעב הניש) mb םדוקה רמאמ םש

 .. הקדצ השע ימ י"כבו ךדיב ךדועו גיונב (* .תוביתה ולא וגלצא סופד תועטב וטמשנ רתומ רחשה דומעב לבא תובית רחא

 .ףסכ יעב y" םש ימ י"כ 'יגו )5 .אחתרד דע ג"ונב )^ .תיחצד רע םש 'וכרבב גונב \* .ןיד v5 י"כב (* qvi ןיידעו
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 ןיכתוח 'יפו mme השוע וניאש ןליא תינוליא
 ןילכואו ךו sm ושארו לאעמשי ץראב לקדה
 (?)עלואקאונק ךרה וכותבש ןילכואש ותואו וכותבש
 כ'ע wp wp 'לבו רמונ vem לאעמשי 'לב
 ףנע לש הררש ע"לב b" עאלק האנק mino ל"נו
 der Rückgrath des abgesehnit- "nnn לקד

tenen Palmzweigesצ"נלפפ וופסב פעל 'חהו)  

ai;ותוא רותפל עדי אל  onאיכה אל  
mnרמוג שארו )016 00 תוינפכ  mWע"לב  

 לקדה mb אוהו לקדה םינפבש ךר שוריפ ג(
Palmhimnתוינפכו  m ^eידי לע כ"ג םיחספב  

 רמת לש םינצנ glossy 'שלב אוהו עלטלא
Palmblütheםילועשכ  jbםורקה  ne"ם"במרה ןויכ  

 יצקוע םה תוינפכו ל"הזב םש 'יצקועל שוריפב
 'מורקב ן י פו כ מ םהו ןתחימצ תלחתב םירמתה
 ץבוקב) me תורוכבל י"כ ovem שוריפבו .'וכו
 : אתיינפכ ל"הזב יתאצמ (,ב"פ ףד אקילייגנא י"כ
 !D3^ :ז"נ תוכרב י"שריפב 05! כ"ע םיער םירמת

"waאלש םינטק םירמת תוינפכ :ב'נ םיחספ  
 תוינפכ :םש "צקועל w's שוריפב «mn ולשיב

wow penלכ ולשיב  »y jwןכו  "wb 
pavvyaיניהא +: ח"כ  "yיפל ילואו תוינפכ  m 

 (טילש cien עי"ע  נפנן  (YT ומכ תוינפכ תרזנ
 הז יפל לאשוהו הפי םילשבתמ םניאש םיבנע
 ורכזוהש המ הזו םילשבתמ םניאש םירמת תוריפל
 'חפסות ןייע תיעיבש ברע יגפ לצא תוינפכו רוק
 ג"ע ה"לר ר"פס תיעיבש ימלשוריבו ג'פס תיעיבש
 ו"פר ק"ב 'וריב דיחיהו ,ץעכ ןה ירח תוינפכו רוק

3'yp m"תנפכ 'ע ב"נש ק'העב — ינופכ אדח  
 -Erd ש"אלל ןויכ ילואו "א"ב ן"ירפרע, :םייס

  ? beeren,א'ח ר'טב רעלזייא םכחה תעדלו 60

 [אוה קחודו ,ץט+6 תוינכפ = תוינפכ —

 ןיפתושה 'פב Querbalken מ"למ D'P3 =) םפכ
 ("תונב לוגהנ ש םו ק מ Geo eo ביב)
bתיבה 'פד ג'רבו .ןיסיפכ תיזג  mbymמיב  
envןיא ןיסיפכב )035 ןיעמו ש תיוג ב  

 ןהש ,, 'יפ יחרא ןיפיפכ «Co x 'רמנ ,ול ןיעמוש

(D'b3 — םפכ — n*32» זצר 

yit) ( Diu»של  ^bךרכ  einhüllenןכו  
 םירמתה ינצנו יחרפ תוינפכ ונממו ס"לב

die Blüthen der Palmenק"פב (םינפב ןייעו  
 תוינפכב (ב'עס איסד א'פ הלרע ישוריבו («s הלרעד

 'מואה 'מגב רוכ mu ורבחל 'מואה 'פב ,הלרע לש
 6 'ב 'פבו Oye) ז'ק כיב )* ירש un ורבחל
 ל " א (ת") ןינמשמ רמוא ע"ר (* 'טגב תורוכבב
 ןנא אהוןנחוי'ול אנא וב אייח'ו
 6 תלכאדא ל"א ןנתןהינינןינמשמ
 Cmn ןיברעט לכב 'פד :ג"רב .6' לבבב אתיינפכ

var]תוחקלנ תוינפכ )9 ינש רשעמ תפסות  € 
 קרפב .ןילכוא תאמוט C תואמטמו רשעמ ףסכב
 4 C3 ECCO וב אצויכ ארמגב וגהנש םוקמב
 תומולח ףוסב .תיעיבשד אתיינפכ C pp א לי א
 )! ףוגל םיסנכנ םירבד השלש «cr 2522 האורהד

RBS 20305 Yan d RSתוינדכהכ  
 וניאש רמת לש ירפ 'יפ )* הרמת יגפו תוינפכו
 יעבו ח"יחא)* = .ןסנ'עב שרופמ דועו םלועל לשבתמ
 ינסינד תוינפכ ל"זו ג"הב םשב וניבר איבה ןסנ
 אלד ןויכו ע"הפב ןהילע ןיכרבמ en" והל ורקד
 ע"פלו כ'ע והיריפ .ונייה WIN אריפ ידע
 רמולכ מ"לב םינצנה ומכ אוה (" ינפינ
 ול שי  ןפינ 'למ אוה DN ףאו Blüthen םיחרפ
 תארוהל ןיוש תוינפכ םינפ לכ לע ןסנ ע"ייע 'יפ
 QUPD S תוכהב ילה) נ"הב אתיאדכ וא ירפונ

 אוה דחא 9% ע'לב יכ םינוכנ םהינשו ירפוכ
nyושוריפו 2954 53$.  mbםירמת  Palmen- 

blütheםינצנו םיחרפ םא יכ תוריפ ול ןיאש ןעיו  
 אנירחא אריפ ידבע אלד ןויכו ל'גה ג"הב בתכ ןכל
 יתרמא רבכ הלמה תרזג ןינעבו  .והיריפ ונייה
 םינצנה 'יפו ךרעה תלחתב המושרה ע"למ הבצחנש
 לקד לש תוירחב ןיסוכמו ןיכרוכמ my םה רשא

meiע'למ 225% םש ףעתסנ גשומה  ein- AS 
wickeln, um- verhüllenםיציצה וארקנ הז רובעב  

 25% : רמתב םינצנה ולע םהמ רשא םירותפכהו
om Fruchtansatz, Knollenםניא  nreםתויהבו  

m2יפש המ הזו םילכאנ ' jmז"מ 5 'יצקועב  
5mתייטב ע ל ט ןנבר 'לב ארפוכ תוינפכ  ^p 

 ליסאב ר"פדב ןוכנל הייכ (5 .הדש אייפדבו ג'ונבו סייש ייכבו 'זיפ יפרב «mé )? תנפכ ע"פדבו דיילו ?^y יייכב ןוכנל היכ ('

 .קרפב םייטב יציגיוו 'זיפ ר"פדב לבא ימאו ליסָאב יפדבו ייכב ןוכנל ה"כ (+ | .'ד סיב 'ציניוו Pb יפדבו ,י"כו ימאו
 ליסאבו 'זיפ ר"פרבו תלכאר דע 'ורוכבב ג'יונבו ביבב ה"כו יורוכב יפסותו י"שרב («nó (5 .ייל עייפדבו ,דיילו ויו ייכב הייב )5

 .תוחקינ ג"ונב )8.5323 אתיינפכ תלכאו תנפכרא יבו 'א va די בתכב (* .תלכאדא ימאו יציניוו יפר ייגכ 5h תילכדא
m3 (?יישרבו 'יבוריעב םייש ייכב ה"כו טרופריא ייכב  n'םתה  "yםש יוריעל סיד  i702)ויו יחכב ה"כ )! .אמטמו  

 .אתיל ע"פרבו — rvb ema:) וכרע (pun יעליא גיונבו ח"ר ייפבו םיחספב ס"ש ייכבו ןסנ yi אליא יר היכו דיילו

(t ,ףוגב ע"פדבו דיילו ויו י"כב ה"כ  !( mייאו ייל ע"פדבו רילו ו"ו י"כב  cyaתוינדגרג  m)א"מר .). | %') גיהכ 

 w33 היכ )!5 .ר"ל י"כב היכ )!^ pi יעב שייע ינסינדב ךורע י"כ 'ג יפל יוריעו םיהספד םינויצמ הנושאר םעפב םג

 pw מ"ב ןייע תונשל אבש ןוילע אבבה וזב וניגפל ה"כו ר"ל

08 



 התחנמ תא איבמ היה CU ףד (NU הטוסב ב"פ
 «vy msn ךידמה 'פד ג"רב ,0 תירצמ הפיפכב
 C nns הפיפככ vn) Dy רד םדא ןיא (א'עס

^bןישועש תופוק  jbםירצנה לכמו ימגה ") 
pnmoהברע ינימ  mp vm[אוה] דחאו 'קב הפיפק , 

 ימורתב p'É י'כב n'3 הפיפק ע"ייע ה"יחא]*
 "ילכב ף'כב ה"כו 11 הרעהב 'ב םמז ע"ייע ף"וקב
 אתיא ף'כבו ש"רה ש'עו תירצמ הפיפכ א"מ ו"כ
 ע"ייעו .ט"ס 'וחנמב ה"כו ג'הרל .ט"רסב 'יפב כ"ג
 'יפבו כ"ע לקד יריצמ תירצמ ne י"שריפו ,ליפ
 תירצמ הפיפכ ל'הזב יתאצמ 'וחנמל י"כ ה"מגר
 י"כב לבא : ט"לק תבשב ף'כב ה"כו םי רצ 5 לש
 י"כבו ף"וקב אתיא 'לשוריבו'זיפו'פאנ תוינשמבו פ'א
 'יפופדבו ף"כב «C ח"פר תבש 'תפסותב טרופריא

 הלמ טפשמיפכ רקיעה ףוקבו הפיפק 'עב ה"כו .ף"וקב
 י"שריפב ה"כו לקד לש םירצנ ןמ לס השוריפש "ברע
 דצ 'א ,ו"כ םילכב ג"הר by" .ש"ע ל"נה הטוסב
 [b'y (אלמש יפ) תירצמ הפיפכ ל"הזב אתיא 8
 הז םגו כ"ע ןנברד אנשילב אצוהד [אלס שוריפ

p»םיכסמ ל"נה 'יברע הלמ ןינע יכ רואמ  mb 
 אמוי ימלשוריב יכ ןה דחא הפוקו הפיפכ דועו
 qno אלא pmo רומח ןיאש "יא ג"ע ה"מד ח"פס
 ןיא א"ער ב"ל תוכרב ילככבו ןיבורוח לש  הפיפכ

 - ]*" ףק ע"ייעו 'וכו nep ךותמ םהונ ירא

 המ ג"שו ךועה ףופב 'ח ףכ ע"ייע הָפיִפְּכ *
 ,הפיקז וכפהו הייטנ ונינעש

 QA yos ןכו מ"ל gm רַפְּכ תוכימסבו "53
 ה"פב (00166, Dorf, Gau אָרְפִּכ ס"לכו

 רפכ ירונתב הקילד הלפנש השעמ 07« םילכב
 jp םילצב ןימרות CU תומורתב e'3 .(''אנגיס
 em) 'e3 [m b'y] .םירפוכה לע הנידמה ינב
 שוריפ )* בלל ןיפי םירפוכה som (ו'פ) םירדנב
 בלכ )5 א" םיאלכ שירב ,םירפכ לש םילצב
 ןיא 'טגב הבורמ 'פ ב ,לעושהו (" ירפוכ

 b3" — (םיִפָּכ =) םפכ חצר

 (* "םיחפט 'ג הב שי (' הניבלה יכ הניבל יצח
 לש הניבל יצח C חיראה (ב'עס גיי ןיבוריע ןנתדכ

aקוקבח הננעי ץעמ סיפכו ילוא ב"א) -- .םיחפט  
 תכיתח b^ הז ןינעמ ארקמ ןושל אוהש א" ,יכ

yyאוהש הז סיפכ ומכ  n»nnםוגרתהו הנבל  
 םישרשב ק"דרה תטיש וזו ה"יחא]* = .(ןכ חכומ

vyאיבה קוספה ותואל 'גרתו .ןויצ תדוצמ 'יפבו  
 'תפסותב ה'נכו -- ^N^ me 'עבו שרמ 'עב וניבר
 ה"כ 'וכו םיסיפכו םינבאב הטעימו ח'פר ןיבוריע
 ה"כו ו"יתב ג"ונבו 017 י"כב לבא טרופריא י"כב
 סיפכ ןינעבו — .ש"ע ר"פר ^3 יפכ 'ד תפכ 'עב
 — tn] 'א ףכ ע"ייע  ד"מ ג'פ mb לזוב לש

pb» CDMד'עפלנ) . quo o-3 "bsביבס  
(Qumwinden, umringen 3*3Dםוגרת  

 ידומע יולע ןסיפבכ C /& רחס) שש ידומעו קוספב

 ,ןירמרמ

bip») D'53 *י"למ ד'עפל  ^B. xocןג  (Garten 
 תוינמדמד ,ב"סד 'i הציב .ימלשורי

 pm שוריפ ד"עפל םיפכבש םיצישה , , םרכבש
penא"פ תבש ימלשוריבו ןג לש םיער  m7 

 'מרא ורפסב ףעל 'חהו םיפכבש םיצש שנושמ
 «jn ושריפ אל ןכו ושוריפב העט 114 צ'נלפפ

"nnול ןיאו ףכ 'למ םיפכ היגמ אוה יכ יוועל  mp 

 -auseinan עקפו ךתח e ע"למ ר"עפלנ) עַפָּכ

mos (הבר תישארב ףוסב) [ל"צ Gerreissen 
 [הבר תישארבב תישארב *(  5'Dליחתה (ת'כ

Ü תואליכ ערקמו תואציחב עיפכמו םינקב רבשל 
  ^bןינעכ  pbרנשל ליחתה ג"ונב ה"יחא]*

 תויליכב ערקמו תואציחב ע י ק פ מ ו םינקנקה תא
 יינה א"עס ח"ק ןירדהנסב ןייעו םש כ"מב ןייעו

 -- [הנושמה

 לס 5 ע"למ הפוק .הָפיִפִק = הָסיִפְכ — הפפכ
 80000ג- לקד ילעמ וא םירצנה jb גווא

(Gener Korb(עורזהב)  bw Cט"פ [ערוזהב  
 ("םייופכ םינלכ ןילדגמ (.יפ קיכ זי ל ד ג מ | Ü תומהב יראוצב תופיפכ הלות OU 'ומורתב

 עיייעו )5 .ט"ער ,איחב חרא עיייעו חירא 33 )3 .ב"בל ייכ הימגר ייפמ קתעוה )? .המילש הניבל יכ ה"מגר יזכב ('

 b/by תומורת 'וריב «/'n המהב גייונב )7 .יב םמז יעב ס'יטב הייכו (* .תויליכ ע"פרשבו ,ר"פדב אוה ןכ )5 .סווט יעו ןינז

 יילו : ו'פו איעס my ףדב ייל ןכו ונינפל ייל (* ,יטוסר הז y תומורתב ש"רה ייפ ןכו )? .'ב םמז יעב היכו vys ו"מד |

 תחא הפיפכב שחנ py יורשכ אוה ירה ג"פ יאמד 'פסותב לבא הפיפכב שחנה Dy רדכ ירה ד'עס ב'כד ביפ יאמר יוריב
 ע"פדבו ,יא רצנ יע (my py ביה ייכב ןוכגל ה"כ ('* .דח א לס ךותב : הפיפכב ייפש .ב''ע תובותכ י''שריפמ חכומ ןכו
 םישב לבא תויגשמה ייג יפל vus חיפ יוחנמב ה"כו הנגס ג"ונבו ג"הרל so ייפב ה"כו ('1  ,םירסנה לכמו אמוגה ןמ
 ונינפל יכ אוה ס"טו בלל הפי ירפוכהש ותוא ואר ימגב םירדגרד ד'פב Py דילו ya ייכב )!* .אנגיס רפכ ייא
 רתויש ל"נו יא בלכ יעב תואחסונ יונשב יייעו (%* .ונתואחסונב כ'ג W^ בלל הפי ירפוכה אלה ריחיה לבא םש יירדנב ייל
 ה"כו םיירפוכ םשו 'א bn" ךרעב היכו רבו ב"הו יבו 'א ו"ו ייכב ה"כ ('* .לעושהו וער וילע ריגיו העידיה א'תב בוט
 םיירפוכ ב'יפר ז'על יפסותו ח'יפס ק"ב יפסותבו םירפוכ ה"פ ייעיבש יפסותבו .ןירפוכ (i053 םירפכ 75 י"כבו p'aà5 מיטשב

 ,בלכ יעו טרק ע'ייעו תירפוכ תחא אבלכ qw יכרד יפ ר"כיא .ירפוכ בלכ היפ םיאלכ יפסותבו
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 .ינומעה רפכ (ריכ n^ yen קוספה ךררכ ונטק לע
 by" םרדסאו תומוקמה הלאב ונאצמ ףוריצה הזו
 ץראווש י"רל ץראה תאובתב אצמת םהמ תצקו .ב'א
 ןייע .רעיוביינל .תידומלת 'גאינב רואיב בחורבו
 הדנ qo 'תפסות ןי ל ב ו א ר פ כ .תומשה חול

jyםיילביא 'פריא י"כ ^3 יפכ א'פ 'יחבז 'פסות  
 JUN ע"ייע ןי כ א רפ ָּכ .טלכוא ,םילבוא 'דבו

.T5 amהז םג ,םיחיא $55  uveףימ כ  
 יורי ,ד"עס ו"טר ז'ט פ'ס תבש ימלשורי ימי א
 ימא רפכ Dy אוה דחאו ר"ע ח"לד ר"פס םירדנ
 םש רופיסה ןייעו :ה"מד m אמוי ימלשוריב
 ,(ןירופיצ לש ארצק ינב 'עב yop ama אבוה)

N 352753 ,6ויכק יא'חכ רמא ע"ייע 810^  
 ע"ייע .ינתונב רפכ ,(ט'נ iT) phg ע"ייע שי ב

 aU ,ב'ח ןייע י א ק ר ב ר פ כ nw רפכ הטמל
 153 הטמל ע"ייע ín רובג רפכ ,אירובג רפכ
 הארנ UT ה"פר ב"ב 'ורי ןּוג רַפָּכ אי 2122
 ,איוכד 3523 .ןיגא רפכ םע אוה דחאש

yp j^32^3 3523523 :ביס ,נ"חב  j7 
 ף"זרהמל י"הכמ ןייעו Y'yb ב"כד ב'פ יאמד 'שורי
 ר'דמבו ב'עס 'כ 'טוס םּורָּר 152 :א"ק דצ
 האיטה 53 :ב"נק ג'חב ש"מו םורד ע"ייע ט"פ
 rep יתבר 'קיספבו Un" רפכ כ"מבו ה"ספ ר'ב
 הלינמ ימלשורי soon 353 mon רפכ
 .האלהו :ט"פש ג'חב wm» טח ע"ייע ^p א"פ
 'תפסות YD 'פ ר"ב א"עס ד"עמ"ב אי נג ח רפ כ
 ילשורי p nis'3: הי ג נ ח רפכ ,ד"פ ק"ב םילכ
 by  תורוכב 'תפסותו ד"ע ט"מד ב"פ תורשעמ
 'קיספ ןינח רפ כ .ט"פו YD v3 ןר ג ח רפכ
 yb תינעת ימלשורי n3^3n ר פ כ ,ג"לפ יתבר
 רפכ ר"ער ב"כד ב"ם יאמד ימלשורי ןייעו) .ט"סד

onmאכווח רפ כ "גה עלב 'פ ר'כיאבו . 
 יליגמ 'לשורי ה מ י 363 ^20 ע"יע ^20 252
 הלרע ?nsn 52 .ש"מו ימי-ע"ייע .ע"ד א"פ
 now לע 'פ ר"כיא אי טי ק ל ר פ כ ..ה"מ ב"פ
 אבוהו ב"עס ג"סק רצ כ"רד 'תקיספ 1325 רפ כ
 א"פ ר"קיו ב'נפ ר"בבו ו'קתת זמר 'ר בויא טוקליב
 ,ידגמ.רפכ תחת ד"עפ ר"כב ל'צכו ידנ מ 352
 טרופריא י"כבו) ןידנמ ךפכ «b mo" 'תפסותבו
 שיא בקעי ע"יע אי רו בג 152 ,(?ירונמ רפכ
 :ד'ק x" ף"זרהמל י"המב ךרעה הזו אירובנ רפכ

Yunאבוהו  DUאירובג ס"מ  vioוז .ןיעכו ז'פ  

 ןהש ינפמ .. םיפוקו ( תולותחו
 ןטק בלכ "פ 6תיבה תא רקנלןייושע
 לצב ןוגכ םיופכ ןמ תורבדמב הלילב חווצש
 .תולודג תורייעו ases <'כ) הליגמ שירב .(* ירפוכ
 753 [היתונב ודכליו ל"צ] (היתונב תא 755«

eאהנרפכ תי [ושבכו ל"צ] (שבכו) 'גרת (ביל  «C 
nיישאר םתריטבו ם ה י ר צ ח ב ]2[ ימלשורי  

ee a27" םי רצ חה י ת בו 6 ןוהינרפכ[ב]  
uva753 םירצ 3853 םא םינח מ ב ה ,א'ל  

,Q uamה"יחא|*  owםינורחאה םינויצה  
 'קיול 'א ימלשורי 'גרתב ג"וגבו ד"לו ו"ו י"כב קר
 לש ןה רבדמבל םוגרת לבא אינרפוכ יתבו םש
 ןכו א"עב אתיא 'א ימלשורי 'גרת לש ןה 'קנוא
 Py תואמגוד רתיו y" 'ב לת 'עב אבוה א"עב
 אָנּורְפַּב ס"ל ךרד לע אוהו ,'ד רפכ 'ע ןמגרותמב
 והמ :הרוחש 'פ ר"שהשב ץובקבו ,רפכ 503 ^5
 תוכרב ימלשורי ,ןיִנְרְפּוכל (א'ס Ue לאקזחי) תונבל
 מ"ל ךררבו G'2p יג'ח קיקד ע"ייע א"עס ב'ד א"פר
 רפכה ינב םשו ,'וכו ןטק רפכ :'כ ןיטינב "א

nobב'ח רפכ 13 ע"ייע :3^ הגינח .ט"י , Cip 
 שיש לכ nov vp איה וזיא .'הו ב"עס 'ג הליגמ

n3ע'ייעו ,רפכ הז ירה ןאכמ תוחפ ןינלטב ^  
 ונממו .םירפכ אמ we nus ppm .לטב
 יִרְפּוכ בלכ כ"או dórflich, vom. Dort ירפּוכ ראותה

Dorfhundםיאלכ ימלשוריב העידיה 'ה ילב ה'כו  
 ץובקהו (םימעפ 'ב) ירפוכ בלכ א"עס ז'כד א"פ
 םיבלכ וניבר 'ינכ בוט רתויו ןירפוכ םיבלכ .'פ ק"ב
 י"שריפו םיירפוכ םיבלכ י"שר "יגכ וא םיירפכ
 םידייצ לש םילודג םיבלכ א'ל on םיסננו םינטק
 מ"טשב 'יא א"לכו ךורעה 'יפכ אוה ןושאר 'ל ,כ'ע
 ע"ייע) ירפוכה 255 0103( םאו ,ןואגה םשב ק"בב
 דוקנל .שיו oues 3 לש בלכ ונינע זא (בלכ

eonהזו .ןירפוכ בלכ :םש םיאלכב ימלשוריבו  
 mW .איבהו םירפכ ןמ 'וכו 255 b" וניבר תנוכ
 ילשורי ץובקהו .םש םירדנל «iv ירפוכ לצב ןמ
 (3p meos" איילצוב א'עס ד"לד .ב'פ תיעיבש
 םירפוכה ל"נה 'ורתבו 2p יב'ח) לצב 'עב my וניבר
 שי bw ןכ לע הנידמה ינב ןמ םילצב ןמ ךפה

manoםילצב ג"עס ב"כד ב'פ יאמד ימלשוריב  
 :ליצש הרימב ןירכמנה הנידמה 23( 'י רכ מנ ה
 — )^16 צ"נלפפ ףעל ןייע 'וכו םירפוכה םילצב
 תורוהל mw םש ףוריצב רפכ אב םימעפ הברהו

 ךרעה ףוסב שיימ יייע (5  .ןויצה לכ טמשנ עיפדב לכא יייב לכב הייכ (* ,םילותחו ג"ונבו יד רפקו יא דלח 'עב היכו ('

 saw היתונב תאו nop תא דכליו ב'מ ,ב'ל ידמב קוספל וניבר ןויכ ילואו .אנהרפכ ס"יטב ר'יפדב (+ .םינפב
 ןייוצמ אוה תועטב יו ל"צ יח ,יא ייאלכ םש לבא (' .ןוהינרפפוב 'א י"רתבו (* .אהנ רפכ תי ו תנק תי שבכו

 .ירפוכה לצב ייל y» יכ ףד 'וריע יוריב םגו המואמ םילצבמ םש רכזנ ןיא יכ
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 א"עס א"כ תינעת וקימע E ,(קייאמינ ס"טב | אירובינ רפכ שיא הדוהי ו ^IT הליגמב תועטה

 ג"הר שוריפב ה"כו יקמע an^ םשו 'ג קמע ע"ייעו
 ימלשורי היבקע רפכ .ש"ע א"מ ו"כפ םילכל
 b'3 םיאלכ 'תפסות יגפ רפכ Ty ז"נר ט"פ ריזנ
 ינאפ תיב רפכ 'ליעמ שיר טרופריא י"כ 'תפסותבו

ma yyימלשורי שגפ ר פ כ ,ש'ע יב') ינאפ  
 'תפסותבו (ג'כ .ATO רודגוא ע"ייע ד"ע ד"מד ה"פ ז"ע
 רפכ .השנפ ופכ טרופריא י"כ 'יג יפכ ז"פ ז"ע
 ג"ונבו 'ינשיה "סופדב א"עס א"ל ז"ע אשרפ
 y'j7 ב"פ יאמד v" חמ צ 355 ,יאשרפ רפכ
 Uy 'פסות םס ק 352 ,ר'פ 'יעיבש 'תפסות ג'ע
 קיו 35 ריקי םככ  .,(פהוא לפס ןח eS .ץ"מ
 YD "X .כ'רד 'תקיספב םוניירק רפכ ה"כו ח"כפ
 רפכ b'5 הבר תור 'דמבו ב'ער ב"ע םש ןייעו
 רפכ ז"יפ יתבר 'קיספב שבתשנ ונממו םונירק

pou oupםטירק :שבתשנ ג"מרת זמר רומא  
 דצב רעבאב ש'ר ןוכנל ריעהש ומכ סונירק ל'צו
 ל"צש ז"ט 'ליגמד םוצרק כ'ג man םשו :ב"ע
 ןושארה י"עבו ת"האבו ס"ש י"כב ה"כ תמאבו סונירק
 יתבוש רפכ :ב"מ רצ הליגמ o1 ןייע "5 'קליבו

v5פסותבו) תומבי ףוס אי חי ש רפ כ .ה"פפ ' 
 152 ,(אדחש 'פריא י"כבו ארחש רפכ moz ףוס
 155 ,"פ מ"ב תפסות :כ'ק תבשב ןיחיש
 ,םיילחש רפכ עלב 'פ ר'כיאבו .ז"נ ןיטיג םיילחי ש
 ירפסב ד"ע ד"מד ה"פ r'y 'ורי sb ז'ע םלש רפכ
 ןימחת רפכ .%ס906)9020 א"ל ,'ז םייבכמה

nvד'סד א'פ תינעת  vyליעל ןייעו  vpע"ב  
 י"כ יפכ :ז"ט הליגמ א תרמ ת 352 .םוחנ רפכ
 יבר 'קיספבו ד"כפ ר"קיוב .ה"כו (אתירמת ג"ונבו)
 אירוכנ רפכ 'עב ליעל ̂ ,ו'ט פ"פל בורקו פ"ר
 — הדוהיבש אתרמת רפכ ר'פ bm" 'תפסותבו
 רקיע איה י"ר תעדלו םוקמ ow ארסכ = ארפיכ דועו
 ה"נכו .ע"ד א"פ הליגמ 'ורי ןייע אתיימדק אירביט
 םיחספ v Ty" ח'מד ה"פ םילקש 'ורי ארפיכ
 'דהנס 'ורי .א"כד Ub האיפ יורי ןייעו ,ו"לד ח"פס
 אחא רב א'עס 'ה ילבב mb" ןכו .ר"ע ג'כר ו"פ
 b» ק"בל מ"טשב יתיארו .ירפ כ מ ד ('אלס רב

"evותוא לש םיירפוכ םיבלכ ןואגה םשב  
 — [ל"נה יטרפה םשל ןויכו כ'ע םוקמ

 רמתה xu 25 1545 ע"לב אְרְפּוּכ =) רפכ
 םיפנע דועו םיכרה לקדה יפנעב םורקב םדועב

 1 -Die Blüthenknospe des jungen Palm םמצע

(zweiges. 2 der Palmzweigןיכרבמ דציכ 'פב  

 יובותכב 152 ל"צו ליח 33 רפכ שיא הל ירמאו
 רובנ רפכ שיא ל"או איריבנ רפכ שיא א"ער ה"ס
 ;^D ןייע T  'm ןעכנימ ס"ש "53 v3 ליח
 רפכ שיא ת"הא ^3 האבוה םשו .'נ דצ הלינמ
 onn" י"כ 'קליו 141 םלשה ןיסחויב ה'כו התרמת

woרקיע אוה ארבנ יכ ןינוכנ סהיתשש ל"נו  
 רפכ דוע ןייעו התרמת והזו רבנ ךרע ןייע לקדה
 אצומו 'פ ר'להק םּוָנ 552 .הטמל התרמת
 m" והיתתמ ןב לצא Keozgyóun ריע איהו ינא

G'y "6והיתתמ) םהירפסבו . "/ Q^'א 0000000  

 ןימוחנת רפכ .ןימוחת רפכ Dy איה תחאש הארנו
 :ח"מטד תומורת ףוס ימלשורי «sm 'פ ר"שהש
 'גאינ רעיוביינ ןייעו ןימחת רפכ 'עב הטמל ןייעו
 nns ד'עפלו עלב 'פ ר'כיא 2352 353221

 Dt" y ב"חב y/vy .ןירמנ ,הרמנ ma םע איה
 ב'פ יאמד ימלשורי ND הדנ 82D 30 3 ,ד"פ
 (אנגיס) הנ גם ר פ כ .ח"פ הדנ 'תפסות :ב'כד
 אנגס רפכ ג"פ 'ומורת 'פסותבו ךורעב ליעל ןייע
 35D'8 153 !אנגסרפב )30 מ"קוצ) 'פריא י"כבו
 ןילוחד 'תפסותבו )0 ןיטיג :ז"כ ב"ער ז"י ז'ע
 I"P אינבס רפכ ץנאש 'סותבו 82D ר ַפ כ ב"פ
 ט'ד vy ימלשורי אמס רפכ ןכו 6 גיל רצ vy סיד

Tyןיטיג 'תפסות ב"ער 'ו ןיטיג י א סי ם 352  
 'תפסותבו יאסאס טרופריא י"כבו) DD^ רפכ א"פ
 (אתיסוס טרופריא י"כב תיסיס ^n ם'ר 'ולהא
 ע"יע איירופס 352 QU ןיסיס ךרע ןייע
 'תפסות םידע 9852 :ו'פ ,ב'ח ירפוש תיב
 ט"ב ימלשורי ינתוע רפכ ,א"פ מ"ב םילכ
 הנשמבו) ז"פו א"פ ןיטינ 'תפסותו ג"ע א"יד ז"פס
 'תפסותו (יאנתוע רפכ ז"מ ז"פו ד"מ א"פ ןיטיגד
 TD ו"פ םיאלכ זיזע 352 "פו תורוכב
 א"עס א"כ תינעת ו כ ע ר פ כ .ד"פ םיאלכ 'פסותו
 הטוס 'תפסותו א"פ םיאלכ 'תפסות b"3 ר"ב
 ןילוחבו םוכע ג"ונבו טרופריא י"כ "ג יפכ ח"פס

mחהו ך"מסב סוכיע רפכ י"שר 'יג יפכ ב"עס ' 

 ימלשורימ ןויצו םובא תועטב 'ינה אצמ ץראווש
 89 דנאל 'ה ^( ורפסב ןייצמש ומכ א"יפ ןירדהנס
 ל"צו תועט אוה (פובא רפכ 'ע טשריפל מ"ואב ה"כו
 תומביב ילבבד הנשמבו ז"מ 6^3 תומבי ימלשורי
 mp wb" היגהל שי הז י"פעו םטיע רפכ "א ו'ק
 יתבר 'תקיספב bp רפכ ד"עפלו 971 רעיוביינ

yopקיאמע 152 .(וכע) םוכע רפכ כ"ג ל"צ  
 ג"ונב) m'b ק"ב 'פסותב וקואמע טרופריא י"כבו

 .אלסרכ יעבו םש ם"ד ןייעו םייש י"כב ה"כ ('

Jac 8-של ו ^L 
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 תיעיבשב ז"פב ןנתהו םישנ עברא רמוא א'ר 'מגב
 שי ('פטולהו ףט קהו ("רפוכהו דרוה 07
 לאעמשי ןושל ,(" אלפוריג 'יפ ("תיעיבש ןהל
 לכשא Or יא שיהש הֶז מ"ל (s'y — ,לפנרק
 מ"יפב ם"במרה ירבד הלאו ה"יחא]* — ,(רפוכה
 (7D ןכו הנח ע"לב (sop רפכהו : "יעיבשב
 דע תופי תולכשא איה הנחלא רפוכה לוכשאב
 כ'ע ילפור ג א וה רפכהש רמאיש ימ שיו דואמ
 מ"יפבש םיזעלה יכ תמא םג סאו ךורעה ירבדכ הזו
 "יא י"כב Di תאז 523 םה קיתעמה ןמ ם"במרל
 דנייטש מ"ר 'הו ךורעה איבהש תיברע הלמ מ"יפב
 י"כ ךותמ ם'במרה pub ירובעב קיתעה רעדיינש

Cod. Berl. 566 Qu. f 138 bרפוכה :י"כה 5  
 דוקנע הנא רפוכה לוכשא יפ Pp ארכו אנחלא
 ןמ היאהנ יפ תאדוקאנע למעת אהנאל אנחלא
 בתכו כ"'ע ן ל פנ רק ל א רפוכ לא ליקו .לאסנלא
 היה וז תיכרע nos םוקמב יכ ל"נה 'חה הז לע יל
 gariofiltia אוהו ילפורג קיתעמה .לעב קיתעמ
 Benediktinerkraut ונלצאו ט"יאלב םויה ארקנש
 ילבו צ"לב אוה 02 ו'ו i5 ייגכ) אלפוריג תלמו ל"כע
 -ga ט"יאלב ונממו Gewürznelke, girofle אימפסא

rofanoלמ שבושמו " Xa 900Q0AÀXovר"לבו  garyo- 

phyllon, caryophyllonעילב ןכו  Jaysאיבהש  

 תלמש ב"ר ny35 ןוכנהו ןולפרק ס"לב ה"כו ךורעה
 ע"לב איהו ארקמ לש רָפְפַה איה איה (רפוכה) רפכה
 יברעב ארקנה אוה, ;רפכ שרש ק"דרב ה'כו =
 עננילו xómpoc, eyprus ^ י"לב ארקנו "א"נחלא
 ש"השב "5 ע'בארו Lawsonia. inermis והנכמ

owהלמל ןויכו 'וכו 'משי 'לב ומכ אוהש בורקהו, ,  
 ק"דרה ומשב איבה ןכו םדוקה 'ע לש "5  'יברע
 'רל לוסא רפסב יתאצמ ל"נה םישוריפה לכו ,םש
 לכשא :(רעיוביינ 'צוהב s29) 5/m חאנג q הנוי
 a» JE A  .35 םידרנ םע םירפכ ,יל mm^ רפכה

XI 755[ 355 ג :—[ cov Tאהשמ  

 ש-95 opu» ןואנ] se [וני]כרל 353
Da, sd]ג0\ --,, oJ gal! ^ Xe 

  S Tיב רו ".₪
 ג

 אש "55 — (אְָרְפּוּכ — רפכ

 'פ בו ««CY^ m ןייה ןמ ץוח ארמנב
 ( 6בינ םיחפפ וב אצוי כ 532 וגהנש םוקמ
 ןאצ סנוכה 'פב .('ירפוכב n" תמיא ירפל רמוש
 ץקד יאה 655 p תמלשמ «qw ארמגב רידל
 ירמת ווה אהו ארפוכ ימד ל"א םלשמ יאמ ארפוכ
 לכ p^ ,לקש ירמת ואל sm ל"א ירמת ימד ל"א
 א יו .ירפוכ ארקנ con אלו ךו יופהש ןמז
 'מגב וגהנש םוקמ 'פב -- "הז ןיע כ תוינפכ
 יחנמ (א"ער v5  םיהספ) ('םי לק ד ןיביכמ

 ) (רמא) אחא בר 'יפ (*אתבוקנל ארכיד ארפוכ
 אלא ותוא ןיבקנמ ויה אלו םולכ וב ןיקרוז ויה אל
 בקנבש 6 אתבוקנל ארכידד ףנע ארפוכ יחנמ
 ירק .ץוענה ,רחא ףנע וב ןתונו וב איצומ ש
 ירפוכ ("הובסא — ןסנ 'עב א"פ .הבקנ בוקנהו ,רכז

C^ man»ונשריפ 335  'y3טבח . mns 
 המל ןויכש חכומ 'ובותכד הז וניבר ןייצמש הממ

mobs 'v3 "bwב'ה י'כ "יג יפכ  owןינעש  
 ונררגנ ןכ לע טבח 'עב ה"כו לקד לש תוירח ירפוכ
 ךרע גוס man לכה רדסמ היהש ב"נש ק"הע רחא
 וגהנש םוקמ 'פכ רוברב וליחתה ע"פדב לבא דחא
 איה ארפוכ תארוה תמאבו דחוימ ךרע 'וכו יחנמ

y'53םירומשה רמתבש םינציגה (א םינינע ינשב  
 ,תוינפכ 'עב יתאבהש ם"במרה ש"מ ןייע םורקב ומכ

mmn Gיפנעו  bpmןיכתהנה  von der Rispe 
iabgeschnittene Rutenארפוכ הנושאר הארוה יפכו  

 ייפב ח"כו ןסנ y3' .אבוח ג'חב 'יאדכ) ארפונ וא
 'יהספב ?^n 'יפבו ג"הב םשב :ו"ל תוכרבב םיסינ 'ר
 pw" עלט ny אוה דחאו DO םיפדרנ תומש (,ו"נ
 םשו (jb ע"ייעו ויתוארוה יתשב ארפוכ ומכ ע"לב
 םהמו רכז םהמש םילקד תבכרה ןינע כ'ג ראובמ

napןכו  ^bאוהו ל"זו םיחספל מ"יפב ם"במרה  
 הזו הבקנ לקד לע רכז לקד לש רוחי ןילותש
 םיביכרמ םרמא pay והזו הדובעה ילעב לצא םסרופמ
 -Amm. Mar ימור רפוס ש"מ כ'ג ןייעו כ'ע םילקד

[cel. 24. 3 — 
 ןימ וניבר תערלו Cyperblume XUTpoc י"לב) ^53

 «C הדנד ק"פב Gewürzuelke) ארקנה םשוב

m (!ריילו יבו יא ויו ייכב  cu) 3mיריפל רמוש והל יוה .תמיא 'יא 'מ י"כבו ארפוכב תוכרבב (? .טמשנ ע"פדבו  
 תלמב ותנוכו םלועל לשבתמ וניאש רמת לש ירפ םהש תוינפכ יעב ש"מ לע ותנוכו ביה י"כב ןוכנל ה"כ (5 .ארפוכב
 לחתמ עיייע דועו win ישוק ןינעב ןהל המוד אלא ם לו y ל ןילשבתמ ןיא ולאש שממ תוינפכ אל רמולכ הז ןי ע כ
 Tun ףוסב py דועו המלש ןויגהב יויעו הפי. הלוע ןושלה ps "הז ןינעב תוינפכ םישרפמ שיו, | ע'פד 73 יפכ לבא

om )+י"כ לכב  myם"ש י"כב ה"כו ויו י"כב היכ (*  "bxסייטב ויופרב )5 .ונינפל ה"כו אתבקונ ע'יפדבו אתביקנ חי"ר  
 by .ילוא (* .אתבקנל ריפדבו Ya (abun י"כב ה"כ )7 ,אחא בר ירבד ייפ וניבר יכ רתוימ תמאבו ייל ויו ייכבו רש א
 ה"כו ייעיבשב יִמ י"כב הייכו ('* .והובסא ליצו טכח sym הובסא יעב היכו )?  .יוכו ץצוקש יישריפ ןייעו וב בצוחש

waייכב היכ (11  qvaשוטלהו יב ויו י"כבו  ymלבב ה"כ (5  ,םימב ייא םוטל  ,v»ע"פדבו  .ywpsה"כ )5.  

 .ילפורג ע"פדבו ר"ב י"כבו ילפוריי ב"ה י"כבו ילופירג יא ויו ייכבו ,'ב Yn י"כב



 ונשריפ םשל סנכנ םירופיכ רסוחמ ןיאש הנממ
 ,םירופכ רסוחמ לכ נ"שו ה"יחא]|* | 0n 'עב

smןכו םיִרּופְּכ 5/05  ofעיטקכ) םיִרּופְּבַה  O^" 
 D : ה"פ : ב"פ 'מוי האלהו : ג"ע :'מ 'בוריע ןייע
 ב"עס ה"פ 'מוי דיחיב םג םימעפלו הברה דועו .ח"פ

cvםירופכה םוי םש םג אתיא י"כב לבא רופכ  
"vmד"עס 1537 א"פ תועובש  ovילבו רופיכה  

 UO תובותכ ב"ער 'ח תוכרב ארופכד אמוי ימרא

 : אמוי קר "א :ד"י 'מויבו) .אשת יכ 'מוחנת ב"עס
 ב"עס ו"ל תוכרב יִרּופְּכד אמוי ץובקהו «ow רדס

sovויל דצ .כ'רד 'תקיספבו :ז"פ ,ז"פ ,'כ , 
 דוע W^ הליחמ ןינעבו — .אייִרּופְּכד אבר אמוצב

m3ו"מ 'הנס : ה"נ 'כוס ,ו"פ 'מוי .ד"'ס תבשב : 
 vy הליחמ דועו .ג"ע ז"כד .י"פר 'דהנס 'ורי :ב"פ
 הכירצ םיתמהש 55 י"ר 'פ םיטפוש ירפס ןברק
 רמאמב ןכו .םיתמל הרפכ ps :'ט םיחבז ,הרפכ
 הרפכ ואיבה ה"בקה רמא :'ס 'ילוחב םותחו םותס
 לע ל'צו 'ו 'פ 333 ה"כו nmn תא יתטעימש ילע
 ןעכנימ ס"ש 'יג יפכ .'ט תועובשב ה"כו יתטעימש
 ופי תיירו :תיחשו D 53V 'ציגיוז 'פדב י"שרבו
 3( by ילע הופכ אהי 6'ז דצ תועובש סיד לצא)

 סשב ?vy ה"דב תופסותה ושריפש המ םש ןייעו
 XXXVII דצו XXV דצ אובמב יתבתכ 3222 ךורעה
 םיעגיתמ ויה םימלש ןכו םיברו ונלש ךורעב 'ילש
 בתכנש המ 'ייעו םדיב הלע אלו רבד רשפ אוצמל
 ף"ירה s^ ןייע un תועובש ס"ש ןוילגב דצב
 268 ט'כח ץטערג ע"טב קאב 'חה ש"מו תועובשב
 ימלשוריב שורדה הז "ל יכ ריעה אוהו האלהו
 ל"נה הבר תישארבב ה"כ יכ ויניעמ ומלענ לבא
 שורדנ אל ונממ אלפומבו 'לשורי תדגא איהש

pyקר (ארקיו 'פ רהוזב  bpח'ר 'יפב יכ ריעא תאז  
 יתאצמ G'D ףד 'גנא י"כ ץבוקב) תועובשל י"כ
 אהי 60)יתירח או רפכמ הז ריעש ל"הזב בותכ
 ץובקהו — C כ'ע mm תא יתטעימש ^ נ פל הרפכ
 v3 a5 w'b 'ועובש avs" ,ד"נ םיחבז תוורְּפַכ
 ןייע 5/555 .לעיפב הברה לגרומ לעפהו — .ד"מפ
 -W5:135 330-15 :תבש 335 הנ 333

 םילקש .ח"כ תינעת :ה'נ 'כוס .ז"פ :ה"פ :ז"ס
 ,ו"מ 'טוס .,ד"נ ןיטיג :" תובותכ "a ןישודיק :'ב
 אוהו רפכיא םשו) : א"י 'וכמ i3/D 'הנס :^ 33

 בש (הָרְּפַּכ — רפכ — "55

s'y 25e i, dl = Jsםירמוא : ותקתעהו  
 ps לבא רופאכלא אוה (אוקמ לש רפכ) יכ
 רפוכד אחשמ שוריפב יתיארו לוכשא רופאכלאל

pen)טיס  "ew G'y5ארירש וניבר  nsiיכ ל"ז  
wmתמא ילצא שוריפה הזו אנחלא לש (?)ףנע  

 עדו nsus" ול שיו םימשבה ןמ אוה אנהלא יכ
 R "5B הגהב W^ רפכה לכשא תובית רחא יכ
 הזו oh R י"כב W c^ תחת רועו .)*על
 יפל כ"או אחשמ א"לב וא ןמש 'יפ ש*> יכ ןוכנה
 אנחלא לש ןמש ונייה רפוכד אחשמ ןינע ג"שר 'יפ

sb»רפכ ע'ייעו :ט"ס ןיטינב י"שריפש ומכ  (t 
 — ס"שו ארקמ לש רפוכ 'יפב ומע םיכסמ הנוי 'רו
 ונאש השמ וניברו ךורעה לעב ןתנ וניבר ילואו
 היה םהינפל p» ww הנוי 'ר לש ותרותמ ודחי
 םירפכ 'גרתו ..245 snm ₪ י"כב הגהב "895 בותכ

 - [ןירופכ (ג"י ,יד שייהש)

 תואוקטב eit) הליל יסיפרל םש 'יפו מ'למ) רַפְּכ
  r8ןושלמ דילגהו רופכהו דרבהו גלשה (א"מ) )
nons]. Q/ (זמק םילהת qr? רפאכ רופכ 

 תולהאב לבא ד"יפ תולהאד 'תפסותב רדסה ןכו
 ם"במרה 'יפו דילגהו רופכהו גלשהו : ררסה ה"מ ח"פ
 לטכ םידרויה םימהמ אפקיש המ אוה רופכ :םש
 (גיהר סשב) 'יפה הזל בורק "יאש 'ב דלג ע"ייעו כ"ע

 — [דילג ןינעל

 ינירה die Sühne, Versóhnung) 23 =) רפכ

 תרפכ 28 ןיאו . . רזממ אזוכ יתב ןב תרפכ
 ג"סב .דכ 'עב ונשריפ רבכ )9 תוטבי) הדכ יתב ןב
 ,וינבו אייח 'ר תרפכ ינירה (א'עס 'כ) הכוסד ק"פד
 uw Con םעה לכ "Gn ןירדהנסד ינש 'פבו
 ינא לארשי 6 תיב «0e םיעגנד 'ב 03 .ךתרפכ
 םירוחש אלו םינכל אל עורכשאכ jn ירה ןתרפכ
 ןהינש ויהש השעמ 'מגב 'מויב ב"פב .םיינוניב אלא
 .םכתרפכ אוה יוה 6'ןה ל רמא GUyD ג"כ) ןיוש

p'e3לכ 'מגב ןישודיקד  nnusאיל באה  Gryo 
 ויפמ העומש רובד רמוא היה דציכ ותומב ודבכמ
 ירמ אבא bs" ךכ אלא sos רמא ךכ רמאי אל
 רשע םינש pn b um וככשמ mes ינירה
 םלועה vnb (*הכרבל ורכז ךליאו ןאכמ (*שדח

aunםילכ שירב  OU»תשרוקמ לארשי תרזע  

 ינשמב לבא ול רמוא ילבב ס"שד ינשמבו ול םירמוא 'וריבו תוינשמב ג"ונב )* .00 םינושאר 'פדב לבא מ"אפרב הייכ ('
 ב"ער ייפב m» (9 oma לכל sb 'וכרבבו ,יתונוע לכ לע הרפכ יתתימ אהת רומא ול םירמוא CN :ג"'מ m ס"שד
 תרותבו הכרבל ונורכז wx ג"ונב (* .שדוח ביי םנהיגב םיעשר טפשמ :ביל תבש יייע )5 UO ונינפל )5  .ינב 10333

 D wb" שארה יקסיפבו ג"ע ג"ק דצב םש ורכז היכו הכרבל ורכז םירמוא (ביער ט"צ דומע לומגה רעש) ןייבמרל םדאה

 .רועו «mx ל"צז ליז ןינעב םייונישה cus האלהו 322 gore לימירל עטכושעג cuv jy )0000 ילשמ) n05 wm 'נ
nuns cem (Cתועובשל שאגימ 7[ ייפב יילו ללכ רמאמה אבוה אלו שוריפ ייל יילוחל י"כ . 
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 'אנש ןרפכ קזחוה אל ןכש ןהבש הושה דצהל
 ןכו 'וגו שיאב nx דע cup אל 08 ^ םירבדו
 הולה רפכ BN "b .ןרפכ קזחוה אל mmm רפכ םא
 .רמאד אברדכ ןרפכ קזחוה אל דחא דע voy דיעהו
 ומצע לצא בורק םדא ישו ביער «ne תומבי) אבר

pnעשר ומצע םישמ םדא  ps Cלע ןיעבשנ  
 םאש םשכ ['יפ] ^C סיב תועקרק דובעש תריפכ
 התצקמב רפוכ הלהו ךדיב יל הדש ורבחל ןועטי
 לע ןעוטה ךכ ותריפכב העובש הילע בייח ןיא
 ןיא תצקמב רפוכ הלהו תועקרק דובעשב ורכח
 ארמגב דיקפמה 'פב .(" ותריפכ לע העובשב בייח
 ייפ .םשא ןוממ תריפכ Gy? Y? D'3 mb רכושה
 איבהל בייח רקשל voy עבשנו ןוממ רפכ םא
 ןודקפב ותימעב שחכו :(א'כ ,'ח ?Op ביתכדכ םשא
 ןוממ .תריפכ םש ןיא 'הל Nem ומשא תאו 'וגו
 רקשל עבשנ, רמולכ )33 פש) םיתפש יוטיב אלא
 "תאטח n poo" תאנה D3] e ןיאש רבר לע
 אטכל עבשת יכ שפנ וא 67 יה 0 ביתכדכ
 ותאטח לע 'הל ומ ש א תא איבהו'וגו םיתפשב
 n הבשכ ןאצה jb הבקנ אטחרשא
 ,יל (uo יתשחכו עבשא ןפ םוגרת 38( — ,("'"

(oרפכאו עבשא אמלד )"), = *[יירתב ןכו ה"יחא 
 שחכו mmu תרפכו ^0b n תישארכ הרש שחכתו
 ושחכת אלו ,הירבחב רופכיו (א'כ n ארקי) ותימעב
 yp ק'ב ל'זרדב ןכו- .ןורפכת אלו . 0 פיי םש)
 דועו niv דועו nsbm 'ג מ"ב iw ןיטיג .ז'ק
 ,ה"כ תישארב 'ורי 'גרת amm רבד תשחכהמ רמאנ
 ןורפכיו 7^ v2 ידמבל .אמלע ni" רפכו ט'כ
 (דייל יהיכ תישארב) ושע זביו 'ב יורי anm ,ןוההלאב
 רפכו ב'עס iD ב'ב ןייע .איתימ תייחתב רפכו
 וללה bp" תבש ,'וכו םיתמה תייחתב רפכו רקיעב
 הליגמ ,ןירפוכו ןיריכמ ps וללהו ןירפוכו ןיריכמ

a^ןישודיק ,'וכו ז"עב רפכ  ,mרפוכה לכ  n3 
 רופכתש דע .ו"ק ןירדהנס ,הרותה לכב הדומכ (ז"עב)
 'תקיספב ,רקיעב רפכ : ח"ל םש ,ךבר השמ תרותב
 הז p" מ'ב ,רקיעב תרפכ 'יפא :ג'סק דצ כ"רד
 רפכ באחא :ב'ק ןיודהנט ,לארשי יהלאב רפכ
 .ט"ל mb" םשה םוקמב ראותהו ,לארשי יהלאב
 לבא (Sektirer, Gottesleugner) 2955 ע"לבו רפוכ

  | owרפכ )= 383") - 553

 'מוחנת ^m:  'ותירכ :ח"פ ^i םיחכז (לעפתא
 ב"ב ^n^ m, לעפתהב .אשת ^« שיוו חלשיו

vב"  תועונש : s'b "35 "vד'ע א"לד  

 םשו ו"ט D^ הוצת 'מוחנת : ח"נק כ"רד 'קיספ
 םשה דועו -- .לעפתנב רפכתנ ל"נה תועובשנו

seisא"לבו 355 מ"לב  "b R5:5 ^b)ףסכ ןוידפ  
Sühne -- 8ץובקהו : םשו א"מ .'מ ק"ב 'ייע  

 — «pei] .'מ םש

 ע"לב ןכו יוסכ py מ"למ הנושארה 'ארוהב) 353
zu- bedecken ^3 ,,/** ^bיוסיכ אוה םאו  

 השחכהל לאשוהו םדוקה ע"ייע bns ונינע אטח
 -ab 'ב רושקב אבו ע"לב ןכו תמאה יוסכ ונייה

(verleugnenםיוגה ארמגב םימלצה לכ 'פב  UY 

 ^ bw" 33 םיחספב םירבד ולא 'פבו G'yo ו'מ
 לא, b^ יןידה תעשב ('ינרפכת לא ('רזעלא
 ינתדמיל התא ינתדמילש המ לע רפוכב ינדשחת

namיא א'פ .('"תבשה תא החוד הניאו תובש  
 האזהד ךינפל ןד ינאש העשב ינביזכהל «y התא
 ךממ ינא לבוקמ ךכש תבשה תא החוד הניא
 םימכחו 'מגב תמש ימ פ"סב .תבש החוד האזהד
 v2 6היארה וילע ורבחמ איצומה םירמוא
 רזעלא 'רב ןנחוי ^ רופכי DN אריז 'ר רמא 6ר'נק
 C (ןיפבכמ) ולא 'מגב ןיחלגמ ולא 'פב .ודימלת
 אלזא אל Jo איזח יא 6ח'' «p [ןיבתוכ ל'צ]

 תרפכ 'יפ ('['הב [5x הב «me אל יאו ךנמ =

 ליאוה םולכ אתולצ אעייתסמ אל תרמאד הנומאב
 op" אנילצ 6 אתשה רעד Ob) אנמרזימ אלד
 איה וא אבסנימ אל יא רמא אתלמ אעייתסא אלו

nbnרעצמו רחאל אבסנימ 75 יזחא אלד יאמקמ  
 ךדיאל יהיא אבסניתד ימקמ «mb ומצע והיא וא הב
 םימחרב רחא ונמדקי sow דעומב םראמ יכהלו
 תא ול ןתנ 'טגב הבר לזוגה 'פב .("איה תומתש
 תעובש לע שמוח ןימלשמ ps onm wp ק"ב) ןרקה
 n»n ןיאש ןוגכ b^ ,תועקרק דובעש תריפכ
 ערפהל ופרטל לזננה אבו עקרק חינהש ןויכו תמייק
 עבשנו רפכו שרויה nmm vss ולזגש nbn ימד
 עקרקה לע עבשנו רפכש ותעובש תאצמנ הב
 המ C אעיצמ אבבד 'רמג שירב .ושירומ חינהש

 חיר ייפ כ'ג wm .א"פו .םיתפפל חייר ייפמ קתעוה )? .ינריפכת לא ג"ונבו םיחספב ס"ש ייכב ה"כו )? .רזעילא גונב )!

 ,ןיסבכמ nav רחא האבה הנשמ לע יאק וניבר יכ קוחמל שי )5 am ייכב היכ (% .שיע : ט"כ sw י"כ ץבוקב זיעב
 .הי ל ves סחוימב 6 .הב כ"ג ייא יישר י"בבו 'מ 123 לבא הנומאב 'יפמ חכומרכ רקיע וזו ונתואחפונב היכו )^

 אבוה .יד מ"בב מייטשב ('" ,יישרל סחוימב w^ 'יפה לכו (% .ייל יישר ייכב לבא אתשה ר מו ל כ יישרל סחוימב )?

 הירס : יד מיבב מיטשמ חכומדכ n/95 ךייש הז n» (!5 wy ינליוו סישב ספדנב היכו .שיע ליז חייר םשב ייפה הז

 לבא n» vy ומשא jo עוטק ע'פדו ייכ ראשבו ויו ייכב ןוכנל ה"כ *f) ,ש"ע ינליוו םישב םפדנבו vy won ינאשו
 oy : ה"ל מ"ב 359. סיישב) חייר ייפמ קתעוה ייפה הזו .'וגו אטח רשא ותאטח לע :קוספה qo קר היארה רקיע

 .רפכאו עבשא אלד ג"ונבו ןמגרותמב היכו (3
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 יעב ש"מ y"' א'ער 'ע מ"ב ןינעבו .ש"מו 'ב רפכ | דועו :ר"נ דצ 'רהנסל ס'ד fy רסיק הלועמה "יג

 — [.ז"טק ,ב"ח ארפוכ ןב

 רַפְּכ p'b3 ןכו ^n) ,ח'כ «ye 4551 מ"למ) רפכ
^bחוניק ןינע  abwischen, abreibenונממו  

 ןיקזינה .'פב Opfersehale) קרזמ b" מ"למ רופכ
 (Nm ה"בקה ןורינ רמא CY ןישיג) ןוקירקיס 'מגב
 C ארבנ אוההב הירי ירופכו היתיב יבורחאל היל
 םרו (א'עס היכ םיחב) ןמד לביקש םיחבזה לכ 'פב
 קרזמ תפשב ייבא רמא היל חנקמ יאמב ןיכסה
 תאטח DT 'פב .בהז ירופכ C י'א 7" .ביתכדכ
 תחא 'טגב תוחנמד ק"פבו 6 ג"צ פש) (qn ארמגב

nmחנקמ רמג אל אלא (ביעס י) אטוח  
 יינא רמא היל חנקמ יאמב ('םינפ ב ועכצא
 ךכ םש לע b om^ ירופכ ביתכר pub תפשב

sopובג לע ועבצא וב חנקמ היהש רופכ קרזמה  
 איה הכלהש השאה 'פד ג"רב .("םירישה םושמ
 ('רפכמ ("והנינפד אתיא יא +: ו"טק תוטבי) הלעבו
 א רפ כ ,בתכ אוההל pmo היה b mb^ רפכ הוה
 הלכא .סובלכ 'עב ונשריפ רבכ %.א'ק ק"ב) ידוד

nnnmהיפ  ^v»הרפכמו הלכא םוגרת (כ ייל  
 'גרתב לעפתאב ה"כו הייחא]* ."אהמופ
 אשפיט ןידהד אתוכלמ רָּפַּבתת ןידב 'ח ,ינ ינש
 רפכו bin ןכו לטבתתו pnon ^e אמלעמ
 םש י"שריפ ןכו ןוכמיק לטביו (פש ?vU" םכתירב

mun beam"ןכו כ"ע חוניק 'ל הרפכ לכ . .  
 םיקרזמל ירק הזמו וחנקל b" הירפכימל i'n 'ילוחב
 «Di יישארבב י"שר ש"מ לבא י"שרב ש"ע ירופכ
 ומכ :םש 'זעבו כ'ע הידי רסכו דומלתב הברהו
 ז"י ח"כ ,'א Umum ,הירבחד אמילגב הירי רפכד
 אמילגב הידי רפכד ארבג אוהה מ"בד ק"פב אמגודו,

on "mamםילקשב ט"יותה  Yeםשב ואיבה ח"מ  
"wsומוקמ הארה אלו םינורחאה 'ומוקמה ינשב  

 ש"ארהו ס"ש י"כ יג יפכ א"ער ד"כ מ"בב אוהו) ס"שב
 ייפל ט"יותה איבה וז היארו \'(בגנ ע"ייע ביגנו ג"ונבו
 בהז ירופכ ומכ (םש פילקש) תרופכל בהז ew" ב'ער
 — &r'n] אבה 'עב ןייעו םירופכ ל"צ זאש ע"צ לבא

 ישלמ וא ,תֶרּופַּבַה ma ומכ וא n2 — רפכ
 יפב Bedaehung) יופצ b *53 jb^ תֶרַפְכ

 לעבו emp 0059 ע"לבו Lügner Des ראותה

 ב"עס ז"ט מ'ב ,א"ער ב"מ : א"מ תועובש .תולובחת
 ןיטיג v nuu" טשפומה םשה ונממו האלהו

^R ג"ע ט"לד י"פ ייעיבש 'וריבו oy ו"מר. onu 
 תועובש ,ליעל ןייע הריפכ טשפומה םשו .תינרפכ

 — [הנעט תריפכ :ט"ל

 VAT ע'לב ןכו מ"לב »65 ומכ ס"לב אָרפּוּכ — *55
"b |ןימ  ne:רמחו  (Poch, Erdharzפד ג"סב ' 

 העבשמ ירפוכ העבשו (א'ער ז'פ תבש השא המב
 יפב .תוניפס 'זמ תפז תוכיתח העבש b^ יברא

 ןאמ יאה Cy סש הפואהו שלה ארמגב לודג ללכ
 תא חיתרהש 'יפ לשכמ םושמ בייח ארפוכ חתראד

 רשב לש תוכיתחו omis תואיצמ ולא 'פב .תפזה
x3 cvi)יב ארפוכ חכשאד ארבג אוהה (ב'עס  

 (בייעס טיס ןיטיג וזחאש ימ 'פד תואופרב .אתרצעמ

 ןיפיט השלש 'יפ ירפוכד אחשימ אתייפוטינ תלת

 רמואה 'פד ג"רב .ןרטיעה sm ner תלוספ לש

 רטפ ארפוכ ילקתד ארתאב "CB ןיכיש ילקשמ
 לשובמה D 3713 'פ ב .ארפוכב "פא הישפנ

om»6 הייחפו הבר אלוקיד ל ק ש (א'ער איג  
 (yw — .(הישיר לע היפחפו אופוכ

 ץוחמו תיבמ התוא תרפכו ^O 'ו תישארב) אוה מ"ל

 ילב ח"יחא]* (ארופכ (?) ינו" ןושלבו ,רפכב

 לאעמשי ןושלל ותנוכו י"לב בתכ ב"ר היה pop לכ
 ל"צו ינוי ןושלב י"לב ת"רה תא וטשפ 'שמא 'דבו

 ארפוכ ל"צ ןכ לע 'מושרה הלמה איהו 'משי 'לב
 כ"ג האבוה ns "ברע הלמו ב"ר ירבדב ארופכ םוקמב
 איבה Ty רמח ןימ אוהש בתכו רפכ שרש ק"דרב
 ייפ 'ה nb 'y3 תמאבו תפז ןינעמ .ז"ס תבשמ ןויצ
 י"'שר תפז y ^b" ןכו bus מ"למ וניבר םג
 יינקז 'עו  .ןיכרעל י"כ ^63 ה"מגרו ל"נה ומוקמב
 ד"י ; יג ^Q תישארב) רמח דועו (סש) רפכ וקיתעה

 Asphalt, Erdpech- 26000506 י"ע ('ג ייב תומש יי

 ארפוכ p^ יתאצמ om) פישב) ; ג"כ מ"ב ח"ר 'יפבו
 ם שב מ"ט שב "א דכו ע"למ לא ל"צו עלטצא

màאוהו  pbלוזנ תפז 2215!  flüssiges Pech 
 יעב יייע bn .ןיטיגמ ןויצ pupa ג"שר 'יפו —

 הייהפ םש םג ךורע 'פד ראשב לבא OW" 'פד יפכ 'א ףחס יעבו ונינפל ה"כו הייפחו יציניוו 'פדבו ייכ 553 ה'כ ('
meomיעמ  nbיה  m (* myי"כב  aלכב היכו יציניוו 'פדבו ב"ה ד"ל יבו יא  mmo yn "bipיה תפו יא . 

i65 )3אשרוק  ouiאוה  wsהיתיב יבורהל  symייפמ הז (+ .יוכו הידי ירופכל  gisםש תוחנמב י'שריפב ןייעו אוה  
 .ב"ל תישארבל יישריפב ןייעו nU 'רזעבו תוחנמ  םיחבזב י"שריפב ה'יכו (* — טיימ יג הרפ שייר יייעו ועבצא אלא היד
 by )?  .המופ גייננבו ןמגרותמב ה'יכו )5  ,רפכימ ג"ונב )* ,והניפד אתיא םא ג"ונב (*  .רפכ tb קייררב my א"כ

 ^b ןייע ל"נהכ M" ש"ארבו "D't ייכב יכ יתאצמו וירחא יתקדבו ןיקסנעלאמס פ"ר on ידידי ינריעה לינה sx ןויצ
 ,יישר ייג 5y רועה אלש םש

1 
3 

, 



305 

 יאסורפכ זאו ^O קוספכ םירותפכ לע 'גרתה בוסי

 Cypern, Kóxpoz לש ינב

 רפע vo אלממ b Q5^ ע'לב ןכו מ'למ) שפְּ
nne"רפעל  ;in den Staub béugenשּופָּכ  

überfliessendםינפב ןייע לס וניבר תערל השי ;  
 תוליהאב )5763 (טיטמ יושעה ילכ ע"למ ד'עפלו
 האמוט ץוחבמ תודתי לע הנותנ איהש השיפכ 07«
 תוליהאב א"י 'פב .ןירוהט השיפכבש םילכ היתחת
 יתפש ןיבל השיפכ יתפש pie םילכ 9

bu] commןירוהט םוהת רע 'יפא (*[תודחה . 
 . pnm €« התעש הייד רציכ ארמגב m ק"פב
 תא השל םוי תלובט השא ב" bv לוכטב ר'פב
 השיפכב (nnm) התלח הנמיה הצוקו הסיעה
 ביפ ןיטיג ןיקזינה 'פד ג"סבו .( אתרוחנ אב וא
 ידכ הנמיה לטונו הרהטכ \'וילוח ןישוע לבא 00

n^nףוסב .(" אתוחנאב וא ('השיפכב החינמו  
 השיפכו nen Cp "ליה רשבה לכ 'פד 'מק הכלה
 תותמח יאלב b" םידיל qm ןילטונ ןנקיתש
 השיפכ א'פ C האמוט לבקלמ ורהטש ןיערוקמ
 אנשילב (" אזיפק sem אתילטרק איה תוליהאר
 :ם"מ יטוס .'ע ןיטיג : חימ םיחספ ביער י"ק תבש) ןנברד

x3 ivy mmo6 'צ  smןיעכ  bpןישבוכש לודג  
 'ורהטב ט"פ mmm ןנתדכ ("ןרמוכל םיתיז וב

Grםיבנע וב ןתונו ,'וכו \'' שפוכב םיתז חינמה  
jmהייפ תולה)  Gemהשיפכה ךותל ןתונו  

 רובה אינתו )^ בחר הבשומ תיבו תגל (" הכילומו
 ("רוהט וילע הנותנ השיפכו וצחב תודהו
 ג"רב תומביב וב אצויכ .("אוה ילכ ימנ אתוחנאו
 רדמ השופכ הדמב למגה ןושיפ CUP ש'יב 'פד
 היה אוה 'יפ ("השופכ הדמב ול ודדמ ךכיפל
 רמולכ השופכ הדמב םרכומו היסכנ תוריפ דדומ
 ורוהו השופכ הדמב ול ודדמ ךכיפל םריספמ היה

Ub» - (njb» — רפכ 

 ('הרומ תב ו C309 sm ואצי 'מגב ול ואיצוה
 ו"פב ןנתהו «Co» mw תאטח דלוו 'פד 'מגב
 רע 'וכו שדקמב ויה תורפוש ^i "מ םילקשב

snmתרופכל  ^bאתפסותב  popeמואה "9 ' 
 רפושל ןתונו בהז רניד ימד wein is coy ירה
 ןישועו בהז ןהב ןיחקולו ןתוא C ן יח ל ק מ םינהכ

qmsבהז יעוקיר  nexיכהו םישדקה שדק תיבל  
 םישדקה שדק תיבל sm תרופכל im עמשמ
 הרומתד אתפסותכ אינתו ,תרפכה mu ארקנש
 הדוהי ר'ב cov 'ר בהז הל qm (UD עברנה 'פב
 תיב mns 'יפא C ןיעוקיר ותוא ןישוע ןיא רמא
 ךרוצ היה םאש תרפכו ומכ רחא שוריפ .תרופכה
 הנשמה וזו .רפושה ותואמ ןינתונ ויה תיבה יופצב
 א'"פב ה"יחא]* — .םילקשד 'פסותב תשרופמ הלוכ
 ושוריפב יתאצמ ןכ יכ ה"מגר b^ לע ר"עפל ןויכ

v5(ביעס ו"לר ףד אקילייגנא י"כ ץבוקב) הרומתל  
 ירמאד אכיאו תרפכ ךרוצל בהז ןהמש : בהז ל'זו
 םיפוצמה םילכל תיבה קדב ךרוצל תרופכל בהז
 היה םאש : הזכ ךורעב היגהל ל"נ כ"או כ"ע בהז
 שי ילוא הז יפלו 'וכו תיבה קדב exi" ךווצ
 ס"ש 'ב י"כב דוקנ ה"כ תמאבו nmjb25 בהז דוקנל
 בהז b^ םילקשב ב"ערו Cry רצ םש ^D ימויב
 «yw םדוקה 'ע mo 'ייע inr we ומכ תרפכל
 לבא תולוע ןלוכ ה"ד : ה'נ 'מויב י"שריפ רחא הזב
 וסרג תמאבו םירופכל בהז ל"צ זאש יתוריעה רבכ
 גישה sim ס"ט אוה ילואו םינשי תופסותה ןכ
 םהינשבו 'מויל א"בטירה 'יחב כ"ג 'ייעו א'בירה וילע
 תרופכה תיבל 'יפ םילקשד ימ ל ש ורי בד אבוה
 ונויכ ילואו כ'ע םיחפ יעוקר םש ves ןישועש
 תרופכה תיב ןינעבו — .ל"נה םילקשד אתפסותה לע

cשמ  gaתרופכ תיב : [s'y Yn — 

CUNT3 (ץרא וא המוא םש) ב י"רת' "NDT352* 

YO ^ילוא ,יאסורפכ תיו יאקרע תי  

mo )1טרופריא י'כב היכו )3 .ןיקלחמ עיפדבו יפסותב היכו ו"ו יצכב ה"כ )? .המורתב ד'טב ע"פדבו ,ד"ל י"כב ןוכנל . 
 ומכ וניבר ךשמנ היה וירחא רשא םש היימגר 'יפבו : יל יומתב ייאדכ ןיעוקיר ל"צ לבא יד עקר yai ה"כו ןיעוקר ג"ונבו
 !  nx (6 לוחהה ריל י"כבו (: ביל ג"חב) תוד 2n ) (you ע"פדבו וו 33 ה"כ )^ .לאה תרזעב ov חיכואש
 .הירצמ תשיפכב י"טבו ,התוחנב ג'ונבו אתוחניאב י"טל ג"הר ייפבו ve שירבו mua ה"כ (* .התחינמ הדנבו ,י"טב
 'פריא $3 י'ט ףוס יתפסותבו .אשיפכ יפל ןתונו w^ ג'פר יאמד 'תפסותבו )? .ןילוח ע"פרשבו ונינפלו ר"פדב היכ )5

nnaאתוחנב וא השיפכב .  (!Óהתוחנב ר"פרב  n'àעב ' mmm)י"שרב ןייעו םש ןיטיגב יישריפב אוה ןכו )5  

py )'* gomaה'פ תולהא שירב ('* .18 הרעה  vיא ןתמ יעב אוה ןכו )!! .ןרמושל :ךורעה םשב סרג  
 יכ עצמאב וניבר we" תפסות D2 גיהר ייפמ קתעוה w'b לכ .t6) .ךילומו ג"ונב )6  ,שתכ עיייע שתוכב yas3 לבא

 ךריאב ןנתדכ םרכה תא וב ןירצובשמ םיבנע וב ןינתוגנש אתילטרק ןימכ ייפ השיפכו 23 דצ וימ היפ תולהאב גיהר 59
 תואלמל (qux ג"הר 'יפב אוה םינפב ןורסח ילוא וא y) בחר הבשומ תיבו nio ךילומו השיפכה ךותל ןינתונו ןיקרפ
 ןנבר 'לב אייפק תוליהאב ייפ רבכ אתילטרק ייפ השיפכב bn 4% דצ ג"הר בתכ םש nw לובט ייפב יכ ym .ךורעהמ
 : אזיפק םוקמב ןקתל שי וניבר ירבדב םג 278( (הפפכ עיייע הפוק ומכ אוהו) אפיפק ליצש קפס pw ילצאו כיִע
 השיפכו תי ב ב ש תודהו רובה "א Yo mb תולהאב U) | .'ב זפק ע"ייע ןיגול 'ג קיזחמ ילכ אוה אזיפק יכ ,אפי פק
 ג"הר ייפ רחא וניבר ררגנ םשו אתוחנ ע"ייעו ('* .תיבבש תודה weno יוליהא יתפסותבו nU Ww^b) שיירב ה"כו יוכו

 .תשיפכ הנושאו םעפב ר"פרב ('% שימו ש"ע
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 Pp ןילוחל י"כ ה"מגר bb" יל ןוא יתאצמו הדמ
 :השיפכו תמח ל'זו (,ג"כש ףד 'גנא י"כ ץבוקב)
 טיטמ ןינק תמש השיפכ אוה רוע ילכ תמח
 my 'פריא י"כב ה"פס ק"ב 'ילכ 'תפסות ןייעו כ"ע
 ג"וגבו "וכו הכותל עקוש טיטהש י"פעא השיפככ
 ?b" םירי 'פסות השיפכהו תמחה ה'נכו — הפיפככ
 ט"חוש 'רדמ ,ו"פ ק"ב ^55 'פסות השיפכהו תרומה
 תרעוכמ ותשאו רוחב םדא שיו ד'כ רומזמ 'ר
 םעהו . . תאזה השיפככ ןוירפאב «nin האונשו
 'קליבו ^« [nsi השיפכב הז רוחב דבא 'מוא
 השופכה לע הזה רוחבה דובא "יא ז"יקתת 'ר םילהת

— Im 

 תכסמ (םינפב ןייע םירות (po ^b 0535 שק
pomינה 007 ביס תופרט ולא 'פ  

 B^ והל יוק אמתס והיותאב ינייציצ ינשפכ
y^"y ponינשבכ , — n^n]רנכ ל"נה 'עבו  

 תרעשה קזחל ל"נה "יברע הלמ b^ לע ויתשריפ
 -Sehleier ארקנה םינוי pb אוהש ןהאזיוועל 'ה

taubeםירמוכה עבוכ ןיעכ םשארב תויהב  Mónehs- 
kappuzeיצמא ר"למ ורזגל רורב רתוי 53 התעו  
capsanaםירמוכה עבוכל המוד שאר לש עבוכ  

 וארקנ ינייצוצו אוה דחא ינייצוצו ינשפכ כ'או
 — a] ע"ייע ןהישארב ןהל שיש nez ov לע

 תרוטקל םימשב ןימ ונינר תעדל) ןדויה (*תפכ
 תותירכד ק"פב (םינפב ןייעו Ambra ארקנה

 ןדריה ne» ps רמוא ןתנ 'ר €? םטפמה ארמגב
 "vw ןדויה תפש לע לדנש nuns, ^b אוהש לכ
 — ,'ז"עלב ארבמע אוהו ןדריב גד לש יער םירמוא
 רשא טפנ 152 אוהו תפז ומכ לדג היה ןדריב 39
 שרפה שי אלא בהל הלעמו קלדנ שאל ועיגהב
 ודועב לבא השקו בע תפיכו רגנ ןמש ומכ טפנהש
 תפיכל שיו םימה ינפ לע su ךתנ אוה ןדריב
 וניבר 'יפ יכ עדו ה"יחא|* | ,(האופרב תולוגס
 ץכוקב) 'ותירכל י"כ ה"מגר 'יפמ הלמב הלמ קתעוה
 ןדריה תפי כ ג"ונבו םשו +ב'עס p ףד .'גנא י"כ
 אוהו הפשו «mn ^b m ןימ אוה ילואו ר"ויב
 ןדויה תפש לע לדגש ש"מ הזו ןדריל תוכימסה

"ynילמ 'ט ףכ ןמ רזגנ א"י ייפ יפלו י"שריפב  
pesג'ע «« אנרריל הירכסו אתופכ  pm G0 

 אוה,ר'עפלו ,שרשה ןמ הנניא ו"יתה ךכ ןיבו ךכ
nobט ףכ 'עב יתאבהש 'יסרפ ' eS AS gm 

 איפוכ = ע"ייעו Speiehel, Schaum ףצקו הקיקר

 תפכ — «Ub וש

 ג'י פיר ימלשוריב .וינפב אלש ('ותשא ןאמל
meanלמגה ןושיפד השעמב ושקמ 'ע גיד  

 ('הרושכ אלש רבד השועה ולא C אישקו יהמתמו
 הומא אדה אדסח כו קיופו ולש הורע ןיריתמ
 לע ('וינפב א לשו ןיאושנה ןמ הנאימו הרבע
 D" ב"א) — .ןינואימ הינואימ יאמש ma תעד
 םירחא ילכ וכותב לבקל יושע ילכ יימורו י"לב
 לע 3/ תנוכ ה"יחא]* — pum לס הבית ומכ

capsa, xlixזא לבא  psתוכייש םשהל  byלעפה  
 ינשיפכה 'שלמ ירבע 'ל איה יכ ל"מר ריעה רבכו
 רוקמ ילב (v3 י"שר איבהו ז'ט ,'ג 'כיא רפאב
 לעפה םע תוכייש ול ןיא השיפכ םשה הז יפלו
 הלוע לכה ךרעה תלחתב יתבתכש המ יפל לבא
 הארוהב o3 byem mne ע"לב יכ דחא הנקב
 םשהו m5 אצויכו רובה תא רפעב אלממ הנושארה
 B oe^ ראותהו ses יושע ןטק ma ש=
 -das Mass über ץוריש דע הדמה לע ףדועש המ

steigend, überlaufendרבד בשוימ לכה התעו  
 b^ ארקמ לש רפעב ינשיפכה יכ vies לע רובד
 "b ne^ רפעב b^ אלמיש דע רפעב יתוא הפכ
 ר"יטנרא ויפ לע יופכה ילככ רפעב יתוא הפכ י"שר
 ןושיפ הנשמב המוד v [versanden, arentir] ז"עלב

 י"שריפ םש תומביבו y/2 דדמ השופכה הדמב למגה
 ורכחו . . דדמ היופכ הדמב 775 השופכ הדמב
 הנותנ איהש הרידק תולהאד אתפסותב יתאצמ
 ותנוכו כ"ע 'וכו ינשיפכה ןושל השופכ התיה 'וכו
 ויתחת האמומ השופכ nmn Ye תולהא 'תפסותל
 הכופה היפב התיה הרידקה b^ 'וכו תצצור איהו
 ni (שפכ שרש ק'דרב 5^ ןייעו) רפעב הייופכו
 לכ ע"קת זמר 'ר 'ירכז po» n'y פיר ר"בב ןינעה
 שבכ 12 ונינעו "2! רפעב תֶשָּפְכּומ איהש ןמז

vobג שבכ ע"ייע עקרקב ' ^bהפטעה ןינע  
 mu השיתכו הקיחד ןינע ע"לב דועו .הנמטהו
 ה"כו וניבר 73 יפל שפוכב Du חינמה םשה
 : םשו 'פריא US" ^3 יפכ b" 'ווהט 'תפסותב
 ןישבוכש תורוק םוקמבש 'ג שבכ ע"ייעו שפיכב
 ומכ אוה (שפיכ) שפוכ כ'או ןישתוכ ר'ב י'כ "יג
 'וריב השיפכב דדמ 538 — Pressbalken  ישבכ

me»ג"יפר  i72אוה השופכ הדמב וא ג'ע  
 םלוא הל nemi men לע sm ^b ע"ל תארוהמ
 השיפכב רדומ אוהש הז .ח"לד me "pus 'וריב
 ךורעב םימעפ המכ ל"נה השיפכ ומכ ושוריפ 'וכו
 ילכ אוהו Lehmgehüuse ש-5 ע"למ ר'עפל אוהו

 תועטב האלהו יזיפ יפרמ לבא 'ציניוו יפרב ייאדכ ורוה ל"צו יודוהו םיט םש קר ריפדב ה"כו vy ייכב ןוכנל היכ ('
a3 )%  .וקשייא oves ):אמש :דוע . (fספדגש המ )^  .אוה וניבר ייפמ ילואו "ל הז  mmומ אד ןאמל ! 

 .ש"מו ש"ע יז ףכ יעב אבוה 'א תפכ יעב גארפו 'מא 'פדב

- 

 3 צב ו רמו ל רע לש ו ב

/ 
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 םשהו .ףסכ לש ןיתאפכב ןיתפוכמ vm רוח 'פ
 «A Sine ןיליא : ל"נה ר"בב ןכו םירושק b^ ןיִתאָסְּ
 pnm ןיירתשי :םש 'קליו ,איתפכ ןוהתי ןורתשא
 ,א"מ .ב"יפ «b5 nme" טשפומה םשהו .אייתפכ
 יוועל 'הל ר"תמע jy אתפוכ ^n ,'ג בויא 'גרתבו
 — [ןמגרותמב םתצקו לעפהמ תואמנוד Sm נ"שו
 ןילוגיע ןילוניע 835 פ'למ ל"נ sporis =) תפכ

 Klumpen, runde Masse) וב אצויכו רשבמ

 רואש תפכ Cb םיחספ) חספב ןירבוע ולאוד ג'רב
mmeהבישיל  "b nowםירועש חמק אוה  

 ןילוגיע ןילוגיע ותוא ןישועו ותוא ןישלש
 ונממ ןישוע קמטצמו שבייש רחאלו ותוא ןישכימו
 (* תשחכמ G'yo בימ (nob ןנירמאו ילבבה חתוכ

munאמואד אתינמוק םושמ , py mus 
 6 הרעהב 'ב רהט pm ה"מ n'& אמוא 'עב ש"מ
 ירעשבו ןעכנימ 'ב י"כבו ו"יוב תפוכ םיחספב ג"ונב
 ww" .ט"כק "'לוחב ה"כו «ne א"ער b^ הבושת
 אוהו ן"וטמ 'יפו nets סרג םיחספב לבא ל"ייטומ
 אתינמוק ןינע ןכו Klumpen (motton) 0 צ"לב

 התפוכ ןינע ןכו .םש 'מושרה ע"למ אמוא 'עו ע"ייע
 n" בתכש ומכ אלו שרשה ןמ ו"יתהו ל"נה פ"לב
 ם"במרה לע 'יפב DU) םיחספב ס"רב אבוה) חונמ
 ינפמ ןכ !map רועש תפכ Yo ףיעס מ"וח 'ה
 ו"יו ילב כ'ג nmn וניבר "גו .'וכו הפככ היושעש
 ר"ע m3 i'e םיחספ 07-2 ןוכנל w^ ו"יוב לבא
 תעדלו ,אוה םיאמ תפוכ ןהא . . תפוכ ואשעש קצב
 ץע לש תפוכ סע אוה דחא רואש תפוכ יישר

yyתפסות םיירוט לש ןיתופכ ןינעבו — אבה ' 
 y'"y ןיתיפכ ג"ונבו טרופריא י"כב ז"פ ק"ב "לכ

 — [ש"מו תבק

 yr לש םלוג % - פ'למ ד'עפל neis =) תפכ
Stück Holz, Klotzךורעה ש"מ הזו  y»בע ) 

 ועבק ךבדנב ועבקש תפוכ 0« "553 כ"ס םירכהב
 ץע 'יפ אמט ועבק אלו וילע הנב ('וילע הנב אלו
 C ותיפכ 'שלמ sim וקזחל ידכ סומידב יונב אוה
 הרמת ןמ בע yy א" «GU "ג לאיגר) ןוהילברסב
 השעמ מ"ר רמא (ב'פר 23 "551 'תפסות) אינתדכ

 דועו ("'וכו הרמת jb ןיפיכ םינש תפיכש דחאב

 «npi) — תפכ — תפכ

gin] ope AX PEL pu RES T / 

 ארקנ םש רכזנה גד יכ יתחכוה םשו ןינפסא 'עו
 אצמנ םהכ רשא Den ינפ לע ףצש ףצקה םש לע
 ףצק אוהו הפיכ ןינעה הזמ ילואו .אוהה גרה
 jo הרוטפ ץחרמה תפ כ א'פס יאמד 'תפסותב
 'מוא ג"בשבר יאמדה ןמ רמול ךירצ ןיאו יאדוה

SAןיקשמ תאמוט האמטמ הניא . ^bיציבמ) ףצק  
 ג"ונבו .תואצחרמה םוקמ לש םימב ףצה (םיגר
 ועיגהבו mo ףדונ בשע שי יכ Ty עדו ! תפכ
 ,-- Qua ע"לבו ->= פ'לב ארקנש ano הלעמ שאל
 'פו יברע ןושלבו ambar, ambra, ambare ןינעבו

Cy v4גאטיירסו עגנאקודל ןילמה רצוא  
 מ"צואב סולליטסאקו .ל"מר תרעהב דועו סריללואוו
 no? D'53 ארקנה םשוב בשע pb איבה תוירוס

now — 

&'b3 (ןכו (םימעפ המכ 'ג ,לאינרב) מ'לב nb3 
^bדחי רבח ->%% ע"לבו רשק  queולצא  

(an- zusammenziehenדימתב ד"פב  QUויה אל  

pneהותפכ €« הרפב 'ג 'פב .הלטה תא  
 nns וגל) ביתכדכ הורשק b (C335" לש לבחב

sonל"צו] (ןיתפכמ  subאתדיקי .ארונ ןותא  
 תורהטב ז"פ \'רדקהב C003) ייג לאינר) [ןיתפכמ
 .אממ לכה «nw ייפאו (* לבומ וליפא 0«
 החינמו התפוכ וליאכ :ט"מ 'יחפפב 151 ה"יחא]*
 "א א"ל 'ב n" 'קליו :'צ 'הנפבו) יראה ינפל
 ,'וכו וירי יתש תפוכ :ב"כ nob «mm ולאכ
 :ד" puu sw איפה «Y/"y unb ,ב"ל 'כוס
 ר'ע ג"מד א'פס ןיטיג Us" .ןיתפוכ ותופכ ןירמוא

mesהמא ע"ייע  m)ב"ב :א"ל רימת ,(ז"טק  
 ותתפ כש דמלמ ב'ער 'ע ןירדהנס .היתסכ .ז"סק
 'פ י"כבו ותאפכש ג"ונבו ס"ש י"כב ה"כ 'וכו ומא
 'ר אריו .'קליו vio ר'ב ,םש  ם"ד ןייע ותפפכש

rmלש ןהירש תפוכ א"ק  mewתצקבו) םלועה  
 ,הפי הפי ינתפכ :םשו ,(שבוכ םישדחה 'יסופד
 לע תַפְכְנש קחצי : לכשא 'פ ר"שהש לעפנבו

nanהשעמ ב"פר 3'3 ^55 'תפסות : לעיפב  
 לבא 'וכו הרמת לש ןיפיכ יתש תפיכש רחאב

yyד תפכ '. ^mתפכמ איבנ + ח"מד ג"פ 'וירוה  
vvר"תסא : לעופב .'ח ףכ ע"ייע ףסוכ ןוכנהו ^«  

 קוספ םש) ןיתפכמ ארונ וגל ןנימר אתלת ארבג אלה אבוה 29 גיהרל ט"רס ייפבו (+ sw גגמ 'עב ושוריפ ןייעו )!

 ר"פדבו ,א"פדב ןוכנל ה"כ f)  .רדכהב ר"פרב )? | .ןיתפכמ ארונ וגל אנימר התלת ןירבג אלה בותכ ארקמב לבא )3
 לבומ ל"צו תופכ וא לוומ טרופריא (v33 תופכ ואלממ ם"טב ח"פר יורהט 'תפסותבו לכגמ האלהו rb יפדמו לכימ

nmייפע ,ייפ םשו לבמ יעב  (mmשיירו םדיג  weinךורעה םשב . *) n/» (9  .מכחיש a337 ןוכנל m v33ר"פדבו  
 והרמת לש ןיפיכ יתש םשו יפריא י"כב n (5  ,ותפב ארקמב (* .רו הט voy הנב אלו w^ האלהו 'זיפ יפדמ לבא
 ייגל וא) יתש :ןמ םא יכ (םרוקה עיייע תפכ ןמ לעפה אוהש) nb's תביתמ הניא nem תפיכש 5«( הפיכש ג"ונבו
 םש יילכל «ym ייפב ןוכנל ה"כ תמאבו םש קרפה תלחתמ היאר וניבר איבה אל המל יתעדי אלו ןיפיכ (םינש ךורעה
 היכו כזע 'וכו רוהט חפט הבוג וב pat pon [תפוכ] אינתדכ הרמת ןמ ןהו . . הרוק לש ותרוכמ בע yy ^b תפוכ : ליזו
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(ne =( nb»רותְפַּכ —  

n52 ^lס"למ)  (Knospen ansetzenלומגיו 'גרת  
 |qu Iv5B2 )375 ^ רבדמב) םידקש

 דועו אזול «ne 'טישפה הקיתעה ןכו ה"יחא|*
 תפכ "פו ,תסכ אנתכ (א'ל ויט (mov לעבג הקיתעה
 חרפ אנמורד אתפוכ D'b3 ןכו חרפ איצוה ס"לב
 םיחרפ ירויצ b^ רותפכ מ"ל mb ד"עפלו ןומירה

künsiliche Blüthenknospenרותפכ 'ע ק"דר 'ייעו ] -- 

 ww 0« ח"ל תשרפ ר'כב (המוא םש) רופָּכ
 םיחולסכו םיסורתפ הנהכ רב אבא ^

 ולא ויהו םיסילטה ןידימעמ ויה €^ תישארב)
 לש ןהיתושנ ןיבנוג ולאו ולא לש ןהיתושנ ןיבנוג
 םיתשלפ םירותפכו םיתשלפ ons אצי C nb ולא
 "3 yy ה"יחא]* .םיסננ םירותפכ םירובג

m ponזמר  bםיסורתפ םירוכג םיתשלפ  
 ג"ע ףלא זמר Um 'קליבו םיסננ םירותפכ םיכנג
 רוצק םיסננ םירותפכ כ"מב !b^ ךורעו ר'ב 22 "יא

bpןינעבו םש 'ישארב לע י"שר ןייעו רותפככ  
 רותפכ שרד ד"עפלו םש ן"כמרב ןייע בותכה טשפ
 והארמ תחשנו בעותמ שיא )3%  רדפכ ע"למ
 הז 'ייע סילטה ןינעבו — Zwerg סננ 25929. ונממו

 -- [ש"מו ךרעה

 ר"קיוב Sáulenknauf) דומעה שאר מ"למ) רותפַּב
 ךה ג'ל 9" םייחו mb תשרפ wn לא

 םיפיסה ושעריו ,והישאי הז ('א 5 סומע) רותפכה

 ^ רמא «Do שארב םעצנו ,ולש ןיטילקנס ולא
 תונוע האלמ האס ןנחוי 'ר םשב אבא רב ןועמש

mפו ה"יחא]* — .לזנ הז ("ן לו כב גרטקמ " 
 לש ףוקשמה לע הלעמל דמוע רותפכה ו"זרהמ
 םידמועה םיפיסהו ךלמה ןוימדב רותפכה כ"עו חתפה
 ךלמה דצב םידמועש םירשה ןוימדב םידדצה ןמ
 לכ שארב אוהש orn עצב 'למ שרוד םעצבו
 ולש ןיטילקנס קר b^ טלקנס 'עב וניברו .תונועה

ps maתפכ 'עבו .ולש  nsnק"דר תעד יתאבה  
 רמאנ ןכו םיחרפ ירויצ םש לע םירותפכ וארקנ יכ
 'וחנמב !N^ הרונמב !me רותפכ : םםיכומסב ארקמב |

 חש

 ןיב קוקח ן"ב (' תפוכ (ר'יפס תבש יתפסות) אינת

 קוקח ורמא אל תבשב ותוא ןילטלטמ קוקח וניאש

 ןיבוויע תפסות ףוס ב ,האמוט ןינעל אלא
 םלוסבו םיתיפכבו םינבאב הטעימו יפו

 וקריסש new 0« יילכב ב"כ 'פב .(ירצמה
 nb" םימכחו אמטמ ע"ר Dub ואשעו ומכריכו
 וקזחל "73 לתוכב ועבקש yy ^b 253 קוחיש דע
 ,יונ ליבשב (' ןרפעזב ומכרכש ,ועבצש : וקריסש
 וב רפוחש דע אמטמ וניא CU יילכ) וב קוחיש דע
 "טפ שאר .('סנס אוהש רנה תבישיל םוקמ
 סונס «C G5 תוליהאב א"י 'פבו 002 תוליהאב
 D^ .האמוטה תא ןיאיבמ ןיא הבע תפוכו הבע
 "0"( .תכפהמה לא ותוא ןתיו  .("איה הרוק ןואג

 תפכ ולא לכ ,(' אתפוכל היתי בהיו ומוגרת 63/5
 ה"יחא|* = .ןושארה ןמ ץוח en "ns ןינע יבורק

 דחוימ Cg 'וכו .ותוא "qm ןמ ןאכ שי OW 'פרב
Y momםייס םדוקה  ionsל"זו איה הרוק  "b 

snsלכבו 'ינשיה םיסופד 553 לבא .כ'ע לפק 'עב  
 ןוכנ ה"כו ךועה ma my ללכנ םונרתמ ןויצ י"כ
 כ"או הרוק וא yr אוה תפכ יכ וניבר 'יפ יפל

menןימישמש ץע רמולכ תפוכל םוגרת לש אתפוכ  
 הפיכ = ףכ ע"ייעו 7b ןימכ םירוסאה ילגר וב
 jp ץוח «ne ולא לכ יכ וניבר ש"מו — .ש"מו
 ילב mp ןינע יבורק «qme ne ונייה) ןושארה
 ונקסע רשא תונוש תורזגמ ררבוהש ומכ אוה קויד
 ץע «we ne) 'יפ יחכונה 'עב ש"טב לבא ןהב
 'מושרה פ'ל תרזג יפל אוה ןוכנ הרוק וא בע
 'פסותב דוע N^ ןינעה mer .יחכונה 'עה תלחתב
 ג"ע ןבאו הז בג לע הז prets ינש ב"יפר תולהא
 ש'עו נ"מ w^b "bns ש"רב ג"הכ 'וכו ןיתפוכה
 ןכו .טרופריא י"כב ה"כו pmes i53 ושוריפ
 ןינוריע 'וריבו .ליעל ןייע ב"פר ב'ב 755 'תפסות

Ubוכו הוגירדהש תפוכ : ד'כד ' ^bתכיתח  VP 
 הז לש תפוכ יכ b^ qw .(*'נירדמ ונממ השעש

sm qunףכ ומכ  = ^b n52עילמ ףנע . AS 
yv >תּורָּכ ] — 

 תפיכ ג"ונב f) .תופוכ יתש תפכש 'יגה םשו תוכיראב אבוה ט'ימ ב"כפ יילכ ש"רבו קלח nb ג"ונבו ש"ע רוצקב ש"רב

 y'"y ירוצה םלוסבו ןיסיפכבו ייגה 'תפסות י"כב לבא יחסונב ה"כו ר"פדב קר «me )3 .תפוכ ל"צו תפרכ יפריא י'כב לבא
 ןכ (* .הקובאו רנ ייפ 09%6 vb אוהו )5 .ןרפעצב ןאכ עייפדבו ,אנרפעז ע"ייע ע"ל wm ר"ל vos ןוכנל ה"כ (* .םפכ
 םיסופד לכבו םש לבא ריפדב 3/3 'יא שאר x" ,םי לכ ב ויטפ שאר תועטב םש קר ?i י"כב «nu» v5 vs p אוה
 ויט יפב ש"רו 'א לפק ym' סוגס ys תמאב 'יאדכ תוליהאב וייטפ כ"חאו א"יפ הלחתב איבהל ןוכנהו -- ח"י 'פב תועטב

 לע ותנוכ )5 .ךומסב ןייע ויטפד הנשמ קר ייפ ג"הרו ש"ע אבסנ אררג בגא והיינמ רחו הכירצ הניאש הנשמ וז יכ בתכ
 יא לפק יעב (וריכזהש ילב) וניבר קיתעה Ys יולהַאל ג"הר 'יפ יכ 8  הרעהב ליעל יתרכזש היימ כ"פ יילכל vy ייפ
 mp — כיפה.  pe (5 'עב y ונלש a )* wn^ שיגרה אל ל"ומהו ג"תר ירבד ןקתל שי ויפ לע יכ שיע
 יוריעב v3 'תפסות 'סריגש ירה 'וכו יוצמ םלוסבו םינ'ב לבו םינבאב ןיטעממ לכב on 'יא הזל םדוק תצק
 pv מ אצי םשו ריפדב טמשנ ןאכ דע ("  .ספכ ץיייעו יתכונה ךורעב ר"'פר 'יגב םיתיפכה אלו רקיע  ןיסיפכה היפר

wma (1?ה ב . 
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 לתוכה ןמ איצומ רהנה תפש לע m3 ול שיש ימ,
 ןיבו םימה דגנכ ןידמועש דע תורוק ne רהנל
 יתש ןתוא לע הרקמו תומא 'דכ וא 'גכ וזל וז
 ילד ('לשלשמו mins ('ויוריקב ןישועו תורוק
 יכג לע 6ושעי «m ןיבוריע ןינעל הז אלממו
 לכ ה"יחא]* - .רטזזג 'עב ונשריפ רבכו "םיברה תושר

^enג'הר יפמ קתעוה  "sibר"פ  N'D40 דצ  
 3p" םוקמ הארמ ןייצל שי manus רחא כ"או

6nוניבר ףיסוה הזלו ארצוצכ לע שיקהש כז  
 שיקהש , N^ ג"הר 'יפב לבא ונינפל ג"הכו 'וכו ימ ^5
 ןכו ןוכנ «m "הרט צו צ כ &v הרטסוזג לע
 8/27 א"פ 'כוס 'וריב "יא :ז"פ 'וריע ארטזוזג םוקמב
 וניבר איבה םשו 'א שק 'עב ה"כו הרטצוצכ ד'ע

^b ínשיקה (.ז'פ תוחנמ) ונינשש התואכ הכה  
 'יבזב ג'הר p^ םויסב "ירברה המה om כ"ע הנקב

ovארטזזג 'עב יתכראה 325 'חסונה ייונש ןינעבו  
 יתאבהש Ux תבשל. wb ש'עו ד"סר ,ב"חב
 ושריפש המ הזו רסנו חול b planche^ םש זעלו
 לע שיקה ומכ הרטצוצכ לע שיקה וניברו ג"הר
 'קיספב ב"שר 'חה ירבד םינכ יכ pan הזמו ,הנקה
 רמאמ איבהש ב'פ הרעה qos rb רצ כ'רר
 תשוחנב אל :ןקז םהרבאו 'פ הרש ייח 'מוחנתה
 תורוקב תלמו .תוארטזוזגב תורוקב אלא לזרכב אלו
 תמאבו תוארטזוזנ לע תורוהל איה קיתעמה תפסוה
 תוילהא pipi לבא .תורוקב ^5 veb ר"'משב
 תוירטסקו ל"צ תוירטצוצבו פ"א י"כבו תוירצצחבו
 -- [ש"ע .CÓ m ארטסג 'עב יתוריעהש ומכ

 ףדרנ bubo ע"לב תעדרמ ןימ מ'לב) 73
 ,Unterdeeke הביכשל עצמ רכ !b^ תסכ סע

j"Y Deckeםירכה (ב'מ ט"פ) םיאלכ ףוסב (םינפב  
 םוקמ יפב .םיאלכ םושמ םהב ya תותסכהו
 ג" סבו 602 םיחפפ ןיכילומ 'מגב וגהנש
 םילכ ןיאיבמ טיע ג" p ךפה ש ימ 'פד
 4135" תינמ רכ ןוגכ ןמואה תינמ

mumםפרכ 9*2 הליגמד  Wowא  COר"א  "D" 
vaםיספ לש םירכ אנינח . "bןטק אוה תסכ  

 C voy בכושש אוה רכ ,ויתושארמ תחת םישמש
 (*ומצע רכומה 'ט ג ב טג חלושה 'פב ןנירמאדכ

mes oro pe»היל  mmaתיעב אל  "voאנזמל  
 'פסותה ושריפו ה"יחא|* | 085 יסרכ הל רמא

T3 - ַּרתְפ 

 יחופת ןימכ םימוד ןה n5 םירותפכ ב'עס ח"כ
 ןידומעה יחרפ ןימכ ןימוד ןה המל היחרפ םייתרכה
 םיתרכ חופת ה"כו םוקמ : םייתרכה חופת י"שריפו

 ןינע הז יכ Creta םוקמ אוהש ל"גו b" תוחנמב
 שרש טשריפל מ"וא y" 'ד ,ז"מ "ימריב רותפכ יא
 .1, 210 ב"וולאער רענעיוו לצא ךרעה הזו רתפכ
 יכ ךארא םשו םייתרב סרג חופת 'עב וניבר לבא
 הפי רבדל לאשוהו — ty ה"מגר תוכקעב ךלה

"yא"צ פ"ס ר'ב  yps'ponהעשב ט'מק זמר  
 רמוא היה ט'ר ינפל ןקותמ רבד 'מוא םדא היהש
 'שדחה ירבע 'לב לאשוה דועו -- חרפו רותפכ
 אישוק לש הצורית איה אישוקה וב רשא ןינע לע

'D'"y mns3^« ע"מב) הנקה  mbנ'ח ללירב  
 ל"א והת ל"א והבב יאמו והכב ל"א והת יאמ 9

vnרבדל ןיאו רו תפככ  [mb — 

 wie? auf welche "€ הזיאכ "פ) דָציִּכ 8

^b CWeisoהזיאב רמולכ דצ הזיאכ  
 תוכרבל .ט"יפכ ם"במרה ל"זו ה"חא]* | .ןסוא
 תבכרומ דציכ תלמ, «Gv  ןיכרבמ דציכ ו'פר
 ןינע הזיא לע ושוריפו דצ הז יאכ תולמ שלשמ

smכ"ע "ול המודה וא רבד תוכיא דעב הלאש  
 םימעפ יתש ד"פ .ר"דמבב ה'כו ג"הבב יוצמ אוהו
 4333 יוריב ה"כו דצ הזיאכ 'יסופד תצקבו דצ יאכ
 ם"שרהמ ^33 לבא) X" הז יאכ אה ד'ע ב'ד א"פ

Cu»תוכותכ 'וריכו   Yeרצ הז יאב ד"ע ז"כד  
py]הזיא  OU RU)תאז ימ 'פ ר"שהש נ'שו  

 "יבוריעב n י"כב (תחא הביתב) Cu הזיאכ ה"כו
 'יפמו .י"כב יוצמ אוהש ס"ד לעב בתכו : םשו .ט"ע
 תוכרבב ותסריג nmn ןכ יכ חכומ ל"נה ם"במרה
 «^b דציכ 'ע קחצי דחפב שוריפב בתכ ןכו םש
 בהזה שירב 'נשמב TY הזיאב אידהב אצמת ןכו
 תוכרבל ט"יות my ןייעו .כ"ע 'plus 7Y 'פבו
 הנשמב :ח'נ תורוכבב X" הזיאב (T5 .א"מ ו"פ
 y" דציכ תוינשמב לבא דצ הז יאב ארמגב םשו
 :יתאצמ טרופריא י"כב ז"פ מ"ב 'פסותבו .ע"בשפהב
 תואמגודה ןינעבו ,דציכ 333 1213920 דצ הזי כ
 ןייטש 'הל 'לאנימרעט רפסבו .םש י"פב דציכ ןינעב
 — nib] ונכרצוה אלו דצו ,ךיא = כ jb דציכ שרופמ

 ארטזזג 'עב 'מושרה 'ורו י"למ nox הָרְצּוצְּכ
 b"  (םינפב ןייעו Gallerie ש"אלב "יפו

"ei (0 .ןיוריקב ג"הר ( vlןכו : ג"הר ייפב )?  .גיהר ^02 םג ייא םינפה ייגכ לבא ךילשמו וזו  aenה"כ )  
 ימגב םינשיה 'פדה לכב ה"כ תמאבו ייל ע"פדבו ביה v3 לבא ,ררכ שרשב קיידרה :ואיבה ןכו "v ד"ל יבו 'א ו"ו י"כב

 ב"פ רצ םיתספ ס"דב בתכו ו"ודב קימב ש"ארב ה"כו רדכה תיבמ רכ חה v" ixi £y ןלוכב אוה סופדה תועטו

 ררכה תיבמ רב ייגה התיה וניבר ינפל nios חכומ יהכונה 'עמ לבא ש"ע דכ 'עב יתנמיס ןכו ררכה man רכה ל"צש
 היד .ה"ס vy יפסותב לבא ש"ע ותוסכ ה'ד :טייע מ"ב 'פסותב ה"'כו )5 Q5 vis) ייגכ רדכ אלו וו v3 'יגב ל"צכ)

/33, n3 (^ תוכיראב ןכ אבוה גה ^n"םש מ"בל מיטשבש א"כטירה ייפמ חכומ ןכו ת"ר םשב . 



 (הַרְּכ =) רּכ - רֶכ

 ה"כו ש"ע תורידק יתש תתיפש םוקמ אוה םיריכ
 'n חפכ ע"ייעו ב"עס ח"ל תבשב הכורע 'רמג
 יוריב ןייע) 'מגב םשו הריכ ה"ד :'5 'ציב י"שרב
 המותס ךתריכש םוקמב המו G'ys איסר ביפ יציב
 תיב הל שי הריכ י"שריפו 'וכו החותפ ךבר תריכ
 'מותס n3 רמימל v" תורדק יתש לבקל לוביק
 : םינכא יתשמ התושעל es ויה ןכו כ"ע החותפו
 םרבחו הריכ םינבא יתש השועה א"מ vp 'ילכ
 ו"פס ק"ב b3" 'תפסות — .ד"מ םש ןייעו טיטב
 ר"פ 'ילכ ,'וכו הנוילעה הבורא בג לע הנתנש הריכ
 הרזגה ןינעבו .ש"רב b^ ןייע םיחבטה nv ב"מ
 -- [: ב"ע ב"חב ע"ייע םיִריִּכ תיב -- ז"חא אבה ע"ייע

v3 =( 33ןיחפנ לש הריכ ע"לב  Feuerherd der 
(Schmelzofen םיפרוצ לש מ"לבו Sehmiedo 

 התיפש תיב וב שיש רוכ ט"מ) םילכב ח"פ רונתב
  ^b DDאוה ירה הרידק קיזחמש םוקמ וב שי

 תושעל ,האמוט ,לבקמו ילככ  ^bיפרוצ לש רוכ
 אוהו ה"יחא]* | ,יפ 'עב ונשריפ ,6 ח"ע תבש) בהז

 'עב  ^bרוכ ראובמ םש 'ילכב ם"במרהל מ"יפבו רוכ
 'וכו תוכתמה וב ךיתהל השעי רשא םוקמה אוה

 .'וכו תירבע הלמ איהו  vyרפוחש רוכ שרופמ
 ץראב  nbiאוה ןכ ונינע ע'לב 22 ןכו .'וכו טיטב

 ה"כו .טיטמ היושע הריכה םש רשא ץראב הריפח
 דמוע אוהש ןיחפנ לש רוכ ו"פס ק"ב 'ילכ 'תססותב
 הרדקה תא ןהילע תפוש תויהל טיטב ורבחו ץראב

(t יח, jen יכ ,יד 29 לזרבה רוכ מ"למו ,אמט; 
 ןייעו םש םיכלמל 'גרתב אלזרבד ארוכ כ'ג אוה

  "nnאָרּוּכ 3 ס"לב ה'כו ,ב"כ 2 'זחי  ^bןשבכ
 דועו  mo» Blasebalg neע"לב  win 5ם'למ

 יברע ןושלב ןכו) רָוּכתא לעפתאב רּוּכ =  ^bןינע
 ע"ייעו הקילדו תומימח  p^r ny nib ampדועו
  vיכ  ovלעפמ הנבנ ל"נה יברע  "b JUרקד

me» wp) ד"עפלו מ"לב m3 םע ףדרנו sem 
 — [ץואב םתריפח ov לע רוכ

 ערב ובצמש ימו באכ ונינע 832 053 35 =) 33
 kurz, eng sein, "p "b ^33 לעפבו אוה

mit Sehmerzen 201181006 sein0 ע"למ רזננו  

(sieh ekeln, übel befindenיד"י ילשמ) חור רצקו  
 «m ע"ייע ב"א) — mmo הירכד ןאמ 'גרת )3
 יכ ומוקמ רקיע ow תמאנו ה'יחא]* .(יעיבר

 לעפתאב ס"לב ןכו ע"לב ומכ שושה jb א'הה

 יש

 םנמב לע בוכשל היה ןכוד :יסיוכ ה'ד םש
 היארה רקיע כ"או כ"ע 'וכו (C7 םיחבזב ןנירמאדכ

 אוה וילע בכושש אוה רכ יכ ונינו שוויפל
 55« ם"במרה שוריפ לע ע"צ תצק ןכלו ןיטיגמ

 אלא שארה תחת ןיחינמ םהינשש בתכש (תנשר
 ב"מ p" 'ואוקמל ט"יות ןייעו לודנ אוה תסכד
 שוריפל עויס my אבוה םשו רכ Uy ע"בשפהו

waאוה רכש תבשר ג"כפו כ'פ ףוסד הנשממ  
 עויס היאר איבהל ל"נ ןכו ש"ע םדאה ףונ תחת
 ווהד 'גו ץראל ובכש קיתעהש א'כ ,'ג 'כיא 'גרתמ

pouלע בוכשמל  pusדועו .תלימר  ms) 
 יפסות ןייעו הלעבל רכ תישענו ב"עס 'ק ןיבוריעמ

v'yדועו : ה"ס  "voרכה לע תאר :נ"ד ב"פס הדנ  
missרמול  moאוה רכ יכ חכומ כ'או יתיאר  

 תהתש תסכב םתכה התאר אל יאדוב יכ עצמה
 'וריו ד"ע .ד"מד mo v "ורימ לבא ,היתושארמ
 בהיו הטוטרמ ירת «m 'ר Yy ר"סד א"פ תינעת
 אוה רכ יכ ןודל שי m5] ל"צ] (הדכ) mnn הל
 ןתנש לכשל בורק יכ ויתושארמ תחת ןימישמש
 לע רחמל הב ריבעהל ויתושארמ תחת טוטרמסה
 — וילע בכש רשא עצמה תחת ןתנ אלו וינפ
 ל"צו פ"ט ןיבובל ןיאצוי םירכ : ז"ד ה"פר תבש יורי

 — [רימאטיז 'דבו ו"ופדב ןוכנל "יאדכו םירכז

 םש םִיריִּכ m^ רפסמב ט'למ הְריִּכ =) 93
 םילשכמש תוודק יתש תותיפש םוקמל

(Koch- Feuerherdןילותד א"ר 'פד ג'רב  n) 
nopהטמשנש | הריכ 6  nnsהיתוכירימ . ^B 

 ילכ תרותש ןמז לכו איה תוכתמ ילכ וז הריכ,
 bx ךכיפל המוקמ ךרוצל הלטלטל רתומ הילע

nnsתטמשנ היתוכירימ  pyהלוכיש ילכ איה  
 הלטב םיתש ולטנ םא לבא ('השלשב דומעל
 רמא בר םיתשב רומעל הלוכי הניאש ילכ תרותמ
 אמש הריזג הלטלטל רוסא הלטינ תחא "פא
 Yo השועהב .('"ברכ אתכלהו (Gm n3) עקתי
 םשש b^ .( םלשוריב םיריזנ תריכ «GU 'ילכב
 .דודה תחת ןיחלשמו םימלשה ןילשבמ םיריזנה ויה
 ל"נ ה"יחא]*  .חפכ 'עב ונשריפ רבכ הוקיסהש הריכ
 'עב b^ רבכ הוקיפהש ח פו כ : הריכ 'פ ב :היגהל
 בג 'עב ונשריפ רבכ הוקיסהש הריכ וא .חפכ
 ריכ שרש "p תעדלו .(ש'ע ^ כג 'עב אוהו)
 יפל ( ביי הירכ) םיצעב שא רויִכְּכ ןמ הלמה 'רזננ
 יכ םינש 'לב ארקנו דימת שאה וב ןיקילדמש

 לכהו ארמג תלמ םדוק הדוקנה םש ייא yr ליסאב 'פדב ה"כו ארמ גב :תועטב rb 'פרב הוטשפו יגב ר"פדב ('
 תריכ 3433 (? .םאר םיחאהו הנמלאה תאצוהב ראופמה ס"שב שדחמ ספדוה ה"ר 'יפמ ma תוא קתעוה y£ )* .תועטב

 .םילשוריבש םיריזנה



  — 05 — (m3 =( 5(ארּוכ 811

 yy" איה העוטק nom ,ותעמשמל רסו רחא
 תישארכ) ונתנ םכדיב םינקז 'ע וקיתעה 0
 יתתנ (יב 8/3 רבדמב) יִדיִב C5 וד"י םש) ךדיב UA ויט

 האלילגד אתתיא יאה הנהו Q0 יו yen ךדיב
 תצקב 'יארכ ירי ב "יג ןכלו $55 ף'וק ןיב התעט
 תועטב ןכו אוה ם'ט (פש סיר םינושארה םיפופד
 יריק ירמא אמוס התרבח הל mew : ט"לק "ילוחב
 יריכ bun יריב יריק הרמא אמוס הרמא יריק
 רמולכ יריק רמאתש דע רמולכ ,ס"שה ןוילג ןייע
 רמאמה תלחתו !דבע 500 יִריִכ : ארק ₪006 !ןודא
 ט"פ פ"ר «Ya — .ו'ט רקו m" למ 'עב 'אבוה
 Pp" דבע יריכ i00 0» "ye? im רכ ראוכמ
 ןוילגמ ואב ןודא דבע תולמ יכ דורב יל הארנו ןודא
 סחוימה b^ 'יגמ היארהו יריקו יריכ לע תורוהל
 ןודא יריק דבע יריכ םלועב הבורמ יריק יריכ י"שרל
 ל"נה תובית םינפב סרג אל "יפה הזש ירה 2
 ייג יכ דוע עדו -- Cp רכ ע"יע wu "גב "ל ןכו

nm "bיתשב ש"רב י"שר ^« אריכ םש 'וריעב  

 p CV S^ פ"למ אוהו רקיע נ"דעלו ירכ םימעפ
ha» — 

 לש לוגיע (.AS) ab פ'למ ד"עפל אָרּוּכ < רכ
 ארינ תבב יתרת CGüdenknàul הניראה יטוה

smתבש א רו כ ב  mpיעב ונשריפ ר ב כ (א'עס  
 ב"ה י"כ 'יג ey" יתחפנ ה"יחא]* .ארינ תב

ow»זיפ ר"פדב ' umר"פדב ה"כו 'ה 5 'עב  
 n33 אדחו "גה ןאכ קר יחכונה 'עב 'ציניוו 'זיפ
 א"פדב רנ 'עבו ארינ תבב ליסאבו א"פדבו ארוכ
 ב"יר m£ ארינ תב 'עב nm ארונב ליסאבו ארינב
 ייפה םעטמ אוה ס"ט ארוכ 'יג יכ יתטלחה Q הרעה
 ה"ס p^ תבש 'לה ז"ואב תמאבו ל"נה 'עב 'יאד
 וניברד ישוריפ ינש איבהו ארינב אדחו כ"ג סרג
 ארוכ ^3 לע ריעה אלו 'ה רנ 'עמו ארינ תב 'עמ
 יכ ל"נו .ארינ "גה רנ 'עב םג תמאב ט'ק "231

oneי"כ ^35 היארהו וניבר ינפל תוחנומ תואסריג  
 ארכב ארינב ל"צו ארכב ארינל sm םש 'יאר ו"ו
 יתש (קיתעמה לעב wo וניבר איבה 'יפב ירה
 אוהו ף"כב an" כ"ג םייקל שיו .דחיב תואסריג
 ןכתתו) ןיטוח לש תויעקפ 'יפ החרכ יכ ל"נה פ"למ
 W^ ע"פדב mm .(ף'כה רחא ^Y אלב wm י"כ 53
 ב"ה י"כב לבא רבכ nbn "ילו .ארינ ya ונשריפ
 ym' .רבכ תלמ ףיסוה בטיה ארינ תב 'עב סרגש

 'גרתב ןכו ל"נה םוגרתה תנוכ .krank. sein הרכתא
 ונייה mms me» qb 0^ 0^ ילשמ) םיפא רצק
 אוה ms הזו ungedulig sein חורהו שפנה תואל
 םב ץקאו ןמ רצק ןיבה ילוא וא וב הלח ושפנ יכ
 ק"דר pan ןכו שפנ סואמו לועג יפו ora o2 ארקיו)
 רמאו !mx הקוצ ןינע םלכ םייסו ש"ע ץוק 'עב

o3 pimרצקתו לשמ ךרד לע  boys wesלארשי  
 יכ ע"לב 5 הארוהה וזמו .כ'ע Ue) 5 םיטפוש)

 וניאש ימל לאשוהו רבדב ץק o^ הנושארה התחנהב
 אצמת םשהו .שפנ לש ןה ףונ לש ןה האירבה וקב

yaרמול ונוצר יעיבר ש"מו ב"ר ןויכ הז לעו הרכ  
 — [ש"ע 'גרתה jv אוהו ךרעה ותואב יעיבר ןויצ

 םיאס םישלש אוהו רמחל הוש mb םש מ"לב) רפ
 י"לב ונממו , 2 ע"לבו eis ס"לב הדמ םש ןכו

(xopó;, corus "לבקמה 'פד ג"רב  m6 הייק  

 'ר לש רמאמ הזו ה"יחא]* ,רוכל םיבק יד
yosר"א ימא 'ר הזל םדוקו ןנחוי 'ר 'מיתיאו  

 תנומש 'מא היליד ימא 'ר רוכל psp העברא ןנחוי
 םשו ,האובת רוכ . . ערז רוכ :םשו .רוכל ןיאס
 ו"ק א'עס mp :ו'פ ב'ב .'ג ללא ע"ייע א"עס
 ב'ב 'תפסות ,ם"בשרה ש"עו םישלשב רוכ ב"עס

veoהאסל עבור ריתוה וא האסל עבור תוחפ  
 טרופריא י"כבו ,רו כ ל הצחמו pap העבש ןהש
 םישלש ונייה רוכ יכ רוכל nbn ןוכנ אלל רסח
 ןיבק העבש אוה בק עבור םימעפ םישלשו םיאס
 ןאמרעקוצ 'הל תודמה לע כ"ג ןייע רוכל הצחמו

yuזרוכ תיכ .'עו 3 רכ ע"ייע  — 

Y32) 6% vba 722 2רבע (טס( ₪006  

 האירק 'לבו Unterihan ןודא T3 .אוהש
oh Diener ! 5פ"למ וא  yךועה ףוסב 0252 ) 

 הלפת יריכ 6: ג'ג (pay ןירבעמ דציכ 'פד ג"רב
 ('הלפת ינודא ('יריק רמול nnus ^b ob תיוה
 ידבע :יריכ הרמאו (*יל היה הרוק רמולכ יל תוה
 רמולכ mm ודכו ('ינממ הובנגו יל nma (*הרוק
 רמולכ C היוליע ךל יטמרכ הלודג nmm ךכ לכ

osויה  pesןיעיגמ ךילגר ויה אל (' הילע ךתוא  
 י"לב vp "b" דבע י"לב vo s -- ,('ץראל
 רובד ךוע רחא קיתעה ל"מרו ה"יחא]* = .(ןודא
 Gewalthaber םגרתו 06 ^3« הלמ רכ ליחתמה
 לע דבע תלמב ןויכ i'm יריק לש "יפמ הז לבא
 דיב ןתְנש b^ איה הנושארה התארוהו ל'נה י"ל

 איש

 ךובנגו וניבו סרגש עמשמ )5  ,ארוק ר'פרב (% tabula. אלבט ומכ ליר )3  .הלפט שידב י'שרב )*  .א0006 )!
 יפדבו יליסאבו יזיפ יפדב ןוכנל היכ )5  .ב"ק דצ יוריע סיד ןייע ןושארה ייעבו ב"פר יציגיוו יזיפ 'פדב ייאדכ י אג מ
 n/s ייפבו ,הוליע ךל וררש 355 תוה ודכו ג'ונבו יוליע הל יטמדכ ר"פדבו הוליע ךל וטמדכ om יפדבו וטמ דכ ימא
 ןיטמ ויה םא ר"פדכו (* .הילע ךל ורדש הוה דכ יאוה 73231028 "גה םאר םיחאה י"ע אגליוו סישב שדחמ םפדנ

 .םש יוריעב ספדנה moy ייפ רחא ייפב ררגנ וניבר )9  .ה ל יסריג תמועל אוהו y חת ו א
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ys seme Cro vyע"ייע ה"יחא]* .אילג תיב  
 M ס"למ pa ילואו ,ל"נה י"למו ב"ע םשו ה"ס ,ב"חב
 'טוסב nt^! Schimmel שופיע Ty Seohmutz אמהוז

 יעב ןינושש שי cob ימשמושל אירכ יכ :'ג
 יכ עדו -- ןימשמושב שופיעו תלוספכ רמולכ דכ
 ר"סדב לבא C 'מאו 'ציניוו 'פדב N^ אילג ma "ינ
 [א"סכ ל"צ] א"פכ אוהו אידג תיב 'יא 1 n 'זיפ

yaמ"'ק תבשב אָרּוּכ ןינעבו -- ש"ע אילנ תיב : 
"yארזיב וניבר "גו : ד"ל .ב'חב ש"מ  (C 

M anos mo מ"למ "b הריפח mos — 73 
  (grabenןיפוכ 'מגב ןיפתושה 'פב  6n 2/2בר

NEDימר  ONUSימתיא אתדח  bn ^bתוריפח  
 וליפאו Cannes אירכל לכה ,ןימותיה לע רהנה
 ןקתל התוושהלו הבחרב רופחל b^ פש) ןנברמ
 םירבועה ןהב ולשכי «wow pb ריסהל ריעה
 'עב ונשריפ 22 \" אזולכואב יקפנ יאו .םיבשהו
 לש wn» איתפד אירכ psc לש wb .('"אסולכא
 ונקתל ןנבר ןיעייסמ ונממ תותשל ןיליגרש הנידמ
 לאעמשי 'שלמ שממ ("זולאכ אזוליכב קפימל
 תאצלו ריעה התוא ישנא ץבקהל ןיליגרש ןוגכ

omaעידוהלו קועצל םוקמ ווא תרימשל םידודג  
 חכומרכ ח"רל ךייש ןושארה 'יפה ה"יחא|* = .םהל
 מ"טשב ה'כו .ש"ע .אירכ m" m ב"ב 'ופסותמ
 שמו o ח"רד אבילא ש"ארה 'יפב vp מ"בל
 והיי קידהב יאקר'רבג ירדשמ והימ והנינ אזולכאב

»'yקרהב ע"ייע םמוקמב רמולכ והייקירהב ל"צ  
 י"כב ל'זו ה"מגר ev nob^ בורק אוה א"פו .ש"מו
 םימ ונממ תואלמל ןירפוחש איתפ אירכל :ב"בל
 ןילורש איתפ אירכ היל ירק ךכ םש לעו תותשל
 יקפנ אק יאו 'וכו C אמכוא איתפ ומכ oun ילכב

 ןמצע ןה ריעה ינב תורובח ןיאצויש רמולכ אזולכב |
mל'נה ע"ל 'יפו  neveי"שרו .ש"ע זלכ 'עב  

 םימ תותשל רוב תוויפח איתפ אירכ 3/33 "פ

 וב תותשל דימת רובב םש חנומה ילכה םש לעו
 מ"בב wb" כ'ג 'ייעו איתפ והירוק םיכרד ירבוע |

 אירכל np מ"בב ה"נכו — .ךורעב א"פכ אוהו םש
 .'ב אקסמ ע"ייע אירכ ירכו .י"ק nun ,'וכו ארהנד
 ע"ייעו היורכו היוריק קודה ,ל"ד ג"פ םיחספ 'ורי

 ביש (הָיַרְּכ — 3 - (אְרּוּכ =) רכ

 י"העב חיכואש ומכ ח'ר p^ רחא וניבר ררגנ 'ה רג
 רנ לש p pnywm^ יכ ריעה אל cw rg .םש

 — [ח"ר ^85

 הנק p" )3/3 עשוה n; יב םירב) מ"למ m —( רכ

kaufen O24 = פ"לבו leri טירקסנאס 55 ji 
(an sich bringen, dingon 'הריכש p» V ע"לבו 

 היר) והואר 'פד ג'רב  v2יבר רמא (' אָינת (א'עס '(
 יתכלהשכ « pop mnoיאמל הריכ .הריכמל

 ( sobתישאר יתירכ רשא ירכקב ישורפל הינימ
parnm) +3"! הכז ףסוי 'מגב 'טופד ק"פבו Cn ג'. 

 רשא ביתכד ןיא ןבז ימ היתוטישפ ('היתורכב

jh ןועמש " םושמ ןנחוי יבר רמאו יל יתירכ 
 ה"יזחא]* — .הריכמ ןושל אלא הריכ ןיא קדצוהי
 םישרפמ שי םשב 'יפה הז איבה הרכ שרשב ק'דרו

 םגו .איה הכורע ארמנ יכ רכז אלו  p335רבומכ
= p ןינע ק"דר 'יפ ,א"ל ילשמ) הָרְכִמ (b^ יכ, 

 קיתעה ינורמש םוגרת םגו  qwיגימ תישארכ 3)
 ולצא שרשה הז יפלו ,רוכנ 63 פש) הרבשנו ,רוכ

 — rr] 711 םוריוזית סואיניזיג ןייע ררכ ,רוכ

 Wohl 82 ,2- y'bs vysb v3 —( רכ
Wohlbefindenןושש 606 י"למ ב"ר תעדלו  

(Freudeיהיו שירב ר"בב  ppsהניערתו (טיפ פיר)  
 העשב םלועב הוחא nans ('ב aem תישארכ) וחאב
 אוהה םויב ךנקמ הערי רמוא אוה ןכו תופי םינשהש
 6 הבורמ יריכ יריכ 0/3 50 ייעש) בחרנ רכ

 ary םילהת רמוא אוה ןכו 6 םו ל ש 'י פ םלועב
 ואשי אחא ינו רמא םעל םולש םירה ואשי ('ג

omnי"לב רכ 'יפ ב"א) — .םעל םולש ("ןתאשמ  
 איהו תואחסונב תרחא אסויג שיו ןח ןושש הבוט
 "יגל .ןויכ ב"ר הייחא]* .(יניעב הרשי אל
 סחוימה 'יפמ חכומ וניבר 'יגכו 'ו רכ 'עב יתאבהש
 ר"דמבב ןכו ל"נה ע"למ ד"עפלו .םש ר'בב י"שרל
 ימולש רמולכ םר יריכ , , 0^ 0 ביש רכרכמ 3/5
 'הו קחדנ כ"מבו mum םרה לאה ונייהו m אוה

 — ]3^ 'יפכ אוה בר ןושש b^ יוועל

 תורע תיכו ריזח b 9% "bb" אָיְרַּכ =) 33
 m ירומת) אירכ תיב ותוא ןירוק אילג תיב (השא

 y אינת ןוכנל ow (: ג"ל רצ הייר טייד) 'קלי י"כו אקארק יפדב לבא bob ייכבו ונינפל היכו )* e י"כב היכו \'

 .הברמ א'יפרב ,הבירמ ליסאבו יציניוו יזיפ ריפרבו ביינש ק"העב ןוכנל ה"כ (+ .אתוטישפ אתוריכב ג"ונב (*  .אביקע

ono )*9 !ארמג תועטב 'ליסאב יפרבו )7 .ןתאישנ )5 .קוספמ היארה הפי הלוע הזלו ,ק"העב ( nenהרושב  s^הטמלמ  

jy»ד'ט  wn9 9 ל"צו  ?( ש"ארבו יטשוק יפד ףיירב ה"כו, nos n'aiאיתפ ג"ונבו .ח'ק . %') יאו ם"ש ייכב 

spאזולכב ייגו אסולכוא יעב א"פב היכו אזולכאב יקפנ לבא גייונבו ביבב ה"מגר ייפ י'כב היכו אזולכב יקפנ  &» 

 en אסולכוא ע"ייע ('1 .ךורעב Wb חכומ ןכו .ו"ט דצ בי"ב סייד ןייע 'ינשיה ידב ש"ארבו ף'ירבו םינשיה ייסופדב

 vb םיחספ ('% .ןולאב ס"טב ויו י"כב )! .ז"ע

L4 

4 
" 1 
N 

Ls 

» 

4 



818 

 י כרוכ יניבד ז'עלב ש"ייטרוא ןירוקש יפליח יניב
wbiצ"ל אוה ןורחאה הזש ל"נו .כ'ע  molles 

 ןכ זעלו Büsehel, Weidenbünder םיברע תכירכ
 ע"ייע !my .הכירכ bn יכרוכ ף"כב סרג רשאב
 ירוכ ייפ יכ עדו — ,י"רתב וניבר (Dv .איכרוכ

ov»ילית  seyקר אוה  "eyאיבהש ל"נה 'גרתה  
 ןושלמ וניבר וניבהו pvo ןירוכ ר"פ ד יפכ וניבר
 ןירוכ :םירמח םירמח 3" רמח ונייהו «c רוכ
 ע"פדשב לבא תויהל qx םימעפ יתש ןירוכ
 יב 4n3" 'גרתב 'חסונב ה"כו pmo ןוורכ "נה
 (ןייווריכ : םש 'א י'רתבו) ןוורזפ ב"ל ,א"י 'דמבל
 que ys 'ה רכ יעל ךרעה הז qve הז יפלו
 ץוכקב אָיְרּכ ס"למו יִרְּכ pop אוהו הזל םדוקה 'על

wap aum ps3יזרכ ע"ייע יזארכ ןינעבו -- ]-- 

 ונדמליב Heil Dir) !םולש y ipe י"לב) "12 ₪
 יריכ יריק היל רמא ץקמ יהיו תשרפ

 iym ה"יחא]* .ךילע םולש civ 'לב "פ
 ע"ייעו אריכ ל"צו א רב vp D ^D ץקמ 'וחנתב

 — [ד'כק ,א'חב רוטרפמא

na *הרָּכ מ"למ)  ^bהחורא  das Speisen, die 

 םירבח וילע ורכי א"ער ה"ע ב"ב ה
 «5( רמאנש הדועס אלא הריכ psy )5.7 בויא)

man 63.ע"באר ושריפ ןכו הלודג הרכ םהל  
prtלעפהו :םש בתכו הרכ שרש םישרשב ןייע  

 לבא mn ןכ היל ,'ג ב"ש) דוד תא תורכהל רבכה
 ביתכ ('כ (pue .ל'זר ורמא ןכ תורבהל ירק
 אל ונחנאו דע ש"ע 'וכו תורבהל ירקו תורכהל
 וניאר רשא םיקייורמה םירפסה 553 ןכ והונאצמ
 ןשי סופדב אצמש םש ב'של יש תחנמ ןייעו כ'ע
 p" »y תורבהל ירקו ף'כב .תורכהל ביתכ
 ביתכ ב"שב י"כ 'קליה ^3 איבה +: א"כ רצ ןירדהנסל
 כ"ג אבוה ת"יבב am^ .'וכ תורבהל ןנירקו תורבל
 כ"ג 105. ny2 ילואו -- (א'עק ביח) רב 'ע ךורעב
 יפסותה תעדלו -- nmi הליכא e 2 eb^ לע
 bb ב"ג ךתריכ תשרופמ ךתריכש ה'ד :'כ 'ציבב

amy?הלודג . pomי"שריפכ  y'"y3 רכ / — 
 v2 ץבוקב) א"ער 'ה 'ילוחב י"כ ה"מגר 'יפב יתיארו
 רמולכ אמחל היל תובצינר |: לזו Cree חד יגנא |

 ול ןכת רמולכ תיבצ קופ הריכ ול mo אניעב
i^m cm meהיל תיבציאד אניעב  anm 

 ,'ב תבצ ע'ייעו וכיהלאל

 =) רּכ הָריִּכ * - הו
 ןייע nm'nb וכָפַה הָיָיְרִכ טשפומה Dum ,היורק
 ו"פר ק"ב 'תפסות -- .ב'נ .א"נ ,2 ב"עס ט"מ ק'ב

 לוק N^ b'D "טפשמ  'תליכמבו mon לוק
 הרוכה בייח חתופה os םש 'תליכמב לעפהו, ,הירכה
 ןינעה לכ ש'ע 'וכו הרוכל חתופ שיקה . . שיכ אל
 Ab ארכ לזאו jb ירכ לז :םשג aw ק'בבו
 העשב א"עס ג"נ יכוס .אירכ הוה א"ער ד'כ םינעת

 ןנירכד ןניזח אהו : ג'ג. םשו ,'וכו ןיתוש דוד הרכש
 לעפתַאבו .2 גבנ 'עב וניבר 'יג ןייע 'וכו אתרופ

 — [יִרְכְתִיְד דע 2^ v םילהת םַוגרתב

 ונייהו buy )5 ץובקב $$ ע'למ 43 =) רּכ
 Haufen, runde Masse) = פ'לב ןכו םירמח

 (.ג'" ריז) הליפה 'מגב תורגורגה ןמ vn ינירה 'פב
 תוריזנ קפס (א'עס יח (Dt רמאד אוה ירכד m 'ר
 םירד) םירדנ םתס 'מגב ןירתומ ולאו 'פב ,לקהל
 ךלהו רוכ האמ הזה ירכב שי םא ריזנ ינירה (ט"
 .ריתמ הדוהי יבו דבָאש וא בנגנש ואצמו
 'ג קרפ mb תומורת אתפסותב «na ה"יחא]*
 n jb" אל לבא ירכה לע ץומה qb ןימרות
 ירכה ןמ שירפי נ"שו qb ןירדהנסב .המירעה לע
 .'וכו ךמדק אָיִרְּכ םיקואו .ה"ק מ"ב mb ע"ייע
 וירכ ריקבה :מ"ד א'פ 'ומורת v gun" ייונכבו

 האובת א"ע ט"מד א"פ 'רשעמ ימלשורי ,וחרימו
 תעמ b^ הירכד יופא רפשי וד ןמ . , חרמתישמ
 ג"פ םילקש יורי ץובקהו ^20, ינפ póm הפייש
 דיחיהמ) «m "לבו 'וכו 832 ינש ולא ג'ע ז'מד
 UT אבה ע"ייע םירמח לש 'גרת ןווהְכ .on (אָיִרַּ

 — pep רקיע ןאכ םלוֶא

v3 =( 33םדוקה 'עמ ד"עפלנ  ^bםירמח םירמח ) 
 n«" (*ףועה ינמיס 'מגב תופרמ ולא 'פב
cבר רמָא 0«  Comes un mamיפלוח יבד  

 | .יריכ יבד ירמאד אכיא יריסא (*ירוכ 33 ירש
 םימגָאב ןילדגתמ ,qne םיצרש. (* ייפ [יפליח יבד]

epoירוכ יבה. .אמוגו ףוס שיש ') ^bרפע ילית . 
 pom C י'ח תומש) [א] 'ורי םוגהת ָםיִהָמַח  םירמח

 י"שרבְו ה'יחַא]* | .(בותכ יברכבד,ב'א .[ןירוכ]

 בתכ יזרכ ינה 'יפבו כ"ע בורכ 'יפו אברכ יבר,'יא
 צ'ל אוהו p'5 ש"ואטרוא יפלח יבד ןיבגח ל"זו

Brennnesseln, ortiesב'גק תבשב י"שריפב ןייעו . 

 י"כ «n'a "יפב mon יתאצמ ןכו  .יפליח. הָיד
 יריירד רמולכ 'וכ יפוליח יבד 5 53 253

 גיונבו cy ןגיסרג יזארכ 5m (:זחטש ףד ילייגנא י'כ ץבוקב) qna vi munis 'יפב היכו (* .ךורע ייכ 533 ה'ב ('
 ל/זזב 'יא םש קר ישמא 'פד Vby יתמלשה )^  .ךומסב ר"פרב («nó ירוכ 5^«( ירווכ ר"פדַב (* | .יזרכ יעב «nó יזרכ

 ;b ןוכנל סרג זרכ ךרע ב"גש ק"העב ןכו יפליח יבד סרוק יריכ יבד :טמשנ 2780 02( שוריפ יפליח יבד ירמאד אכיא
 .יריב עיפרשבו ,ר"פרב «mo )9 .02( 'יפ יפליח יבד יזארכו
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 יטוי) תירוהז ןושל רשק הכלה ףוסב יפלקב ףרט
 שירב הנמז עיגה אלש | תקונית ez) Gs גיימ
 אלא הנימ pps") ('[ווה] אל «Cm m ארמג
 הנימ יקסמ wi אל p^ אברכ יבמ אלעת \''קיסמדכ
 המכ הנושאר הליעבמ רתוי אריתיהל אמעט םוש
 לעושהש םשכ רמולכ .אברכ יבמ אלעת קיסמד
 וניא אוהש השורח הדשמ ןוזמ םולכ איצומ וניא
 לעפהו ה"יחא]* — .םיבשע אלו םיערז אל לכוא
 ,'וכו יערזו יברכ אקר ישניא וזח ib תבש ונממ
 ,ק"ב 'כו אשירב יברכ 25235 ידכמ ב'ער ג'ע םשו
 יכה רתבל .ה'ק מ'ב ,אברכ והב ברכ לזא :ו'צ
 אלד אלא pes אל א'ער ז"ק Den ,הל אנבירכ
 ,ב"י ב"ב 53 ןל תיל ינתו בירכ לבא ינתו בירכ

 = מ דרו pop ינתו םירכד .אברכד 82?

ju- השירחל ץרא nb 5 (ע"למ 333 "Gl 
  (gerum, Juchertץרא תרבכ 'גרת

 ןכו ה"יחא]* | = .אערא בורכ (ז'ט .היל תישארב)
"nnתרככ מ'ל ןינעבו ,ט"י יה ב"מב ץרא תרבכ  
yosי"בירל תיסרפ הקתעה לע ירפסב יתכראה  

 ע"באר תעד יתאבה "De האלהו 51 x" סוואט
prmאצומו תישרש אלו איה תישומש ף'כה יכ  

 ן"כמרה ןייע םחל ינרבתו ,ומל תורבל ויה הלמה
 ןהתוא ארבו ןושלמ ואצומ יכ התע ד"עפל לבא
 הריקדו התירכ ונינע Un) ,ג"כ לאקזחי) םתוברחב
 הזמו (טשריפ ןייע) קרב םע qv ארב שרשהו
 ברחב רקדו תרכ <> ןמ ע"לב בירכ םג גשומה
 2  םשה הזמו שרח ונייהו ץראה תא השירחמ לש
 qb הז ךייש ןכלו השרחנה yos תדמ םגו םלת
 ירבד ביכרהש ןגוהכ השע אל $D לבא םדוקה

 — [רכיהה ןמיפ לכ ילב ךורעה ירבד by ב'ר

 לקדה רקיעב בעה ףנעה ףוס < (yon אָּבְרַּכ *
 -das knollen םיפנעה וחמצי ונממ רשא

(artige Ende der Palmenisteקלי .ב'צ ק"ב ' 

"Ovו"סר זמר  cuniאברכ יקל אצוה  ^xוניבר  
 ףוס רקעתשכ b OU" ,גיח) pn ע"ייע לידב
 םיפנעה וחמצי wb רשא לקדה רקיעב בעה ףנעה
 רשא םילעה טקלל לכותש רמולכ םילעה תודוא

 אָבְרַּכ " — םיריכ* דיש

 .'ב םדכ ע"ייע םיריכ *

 ר"לב xoxy(ja י"למ אבר ,אָבּורְּכ ,בּורָכ — 393
crambo8332 ס"לב *-יע' 'פו ע"לב  (Kohl 

 py ('יקש לש בורכ (א'ימ) תומורתב י"פ לצבב
 'מולכ ריב תיקשנה הדש לש p^ לעב לש בורכ
 py קלשנ ןילוח לש ןיחלש הדשב לדגה בורכ
 ינפמ ןילוח לש ותוא רוסא המורת לעב לש בורכ
 תוקריה לע 'מגב ןיכרבמ רציכ 'פב .('עלוב אוהש
 ורבדב היהנ לכהש ותליחתש לכ (ב'ער n6 תוכרב)

powא קליפב הל תחכשמ המדאה ירפ ארוב  
 וקלש ה'פ ותליחתש לכ אביכוארק
 'מגב ןירימעמ ןיא 'פב C) תרכו ימות ביגש
 תא ןיאפרמ םירבד השש ר'ת Ce'2 ז"ע) ןיאפרתמ
 ימו ןידרתו בורכ ןה ולאו האופר ןתאופרו C הלוחה
 א"ו דבכה nnm תרהו הביקו "ןי שבי ןיסיס
 pv po ^b» ב"א) —  ,םינטק םיגד ףא
 .נ"שו ג"פ ,א"ח ע"ייע בורכא םע אוה na ה"יחא|*
 .בורכא יסלוק א"ער ג"סד ה"פ 'ציב 'ורי ףיסוהל שיו
 ב"ער ט'ס ןיטיג ,בורכ לש חלק : א"יק תובותכ
 ויחלקש ירבדמ בורכו 'א חלק ע"ייע אברכ יחלק

mop pptיאלכל ם"במרהל מ"יפ ןייע רותבורת " 
 לאעמשי 'לב וניבר b^ םשו רתברת 'עו ג"מ א"פ
 xxgva[évi  'שדחה י"לב ב אוהו טיבנרקלא

Blumenkohlןב י"רהמ "יפבו .(914 צ"נלפפ ףעל)  
 בורכה יסלוק .טיבנרק ל'צו טיבורק קדצ יכלמ
 'צקועו .ספנ ע"ייע ר"מ אפ 'יצקוע ,ז"מ ג"פ הלרע
 (*6ביעק .א'ח) סוגרפסא ע"ייע +ג'נ םירדנ ,ז"מ ב"פ
 'תפסות 'ייע !Typ .אברכ יבנקמ א"ער ו"טק תבש
 'תפסות .63) ב"פס םיחספ 'תפסות ג'פ 'מורת
 .ע"ומב y'ny יבנרכ ינוי לקשמבו -- ב'פס םירדנ
 — יאָתָבּורכו איירק :מ"ד ז"פר םירדנ v^ ץובקהו
 — wan] ^3 3^ רכ ע"ייע :ב"ס "ילוח יִבְרְּכ ןינעב

ackem, שרח ^b c (ע'לבו 23« ס'למ 333 
das Pflügen, ס"לב אָבְרִּכ םשהו pflügen 

  (der Pfug(:ז"ט תוכמ) אברכ יבד אתיניב 333
 אערז אמוי יא .(' אתיניב 'עב ונשויפ  "^nימוי

 יוה אל אברכ  Co^ vn'פב .(*דר 'עב ונשריפ

D't3 Db" קרצ יכלמ ןב vnb ייפ ןכו )* : אימק ,ביח יג לעב yy איקש oon ייקיש יוריד 'נשמבו איקש גיונב (t 
 יןעכגימ סייש י"כב אוה ו"ו י"כ ייגכ לבא ארקו אקליסו אברכב גיונבו ו"ו י"כב ה"כ )?  .םאר םיחאה תאצוהב אנליוו

 אקליסו אבורכו ארקב רדסה יפ י"כבו  ^mאבורכ  ^wארקא םיטב םשו עיפדבו רייב ךורע ייכב כ"ג  5^nר'יפדבו ארקו
  (5 aep 5n aenג"ונב  myח"ר 'יפב היכו וילחמ  v3:ד"מ תוכרבבו ז"על ( irלבא  v33ם"ש  Pyליי.  5) היכו

  nensiהיכו שבי לצו שבר ןיסיס ימו : דימ ףדבו ןיסיס םשו :ז'ג תוכרבבו ז"עב  "yy »33עיייעו יתומוקמ ינשב סיידב
 .ןיררת ,ןיסוס תר תרה *( « mייע וקיתעהל  )* .51 ee mayo jy Kohlkeimאתינב 'על ןויכ ( ^nק''העבו (: טייכק

  aueףיסוה  myייפ  ywהמל יתעדי אלו -- כ"ע השורח הדש לש  cmn mn.ןויצה הזל ומצע ינפב ךרע ק"העב
m3 (i! יקפמ, waa (19 ךר סייטב דיל ייכו יט. *) ייל ימויב לבא הדנב ה'כו וניבר ייפמ חכומ ןכו, m יעב אותו )5 

 .קיסמד יאמכ אלא ג"ונבו ימויב פ"א "23 ה"כו הרב

DL LER UL. 



 " —- N235לָּבְרִּכ 815

 'מגב ותמש ימ 'פב — וילאמ סרתסמו ותלברכ
 א תתיא ךה ל אז ח Co תוכיב) הרושב םידמועה
 םודא דנב b^ 6 אקושב אתלבוכ (השבנלד
 לארשי תונב qm ןיאש אלוגנרתד אתלברכ ןוגכ
 (*הריבע רבדל sez תוצירפ אוהש וב תוסכתהל
 ,'ג לאיגר) ןוהתלברכ םדאה ןה תשרפ ונדמליב —

(GUןידיסקה ל"צ] (ןיריסקה) ולא ') ןהישארבש 
pesןיפוטע ןהש תוילטה ולא א"יו ,ןיעבוכ : -- 

 ארקנ 03 שאר לש תפטעמ ןימ ינוי 'לב p^ ב'א)
 שארה רעש לע ותוא ןימישמ רשא בהז טישכת ןכ
 דקדקה דעו חצמה ןמ םינקותמ רעש ירשק םג
 «e ןירסקה םרמוא nn אלוגנרתד אתלברכ ומכ
 תנוכ ה"יחא|*  .(רעש ילתלתר"לב 'יפ ןהישארבש
 י"ל boy אק06)00 י"ל לע ורובד תלחתב 3^
 1 ,Haarschopf ש"אלב ארקנ ןושארה א

Haarbüschel auf dem Helmינשהו 2  Turban, 

hahnenkammartige hohe Mütze,ןירפקה ש"מבו  

 Haarbusch, crista !N cirrus ר"לל ןויכ 'וכו ר"לב

Haarlockeןכו ול הנמדזנ תעטומ "גש הארנו  
 םשב דסק 'עב 'יארכ ןידיסקה ל"צו ןיסיקרה ר"פדב
 א"כ ,'ג לאינד 'יפב ק"דרל םישרשבו ל'נה ונדמלי
 ןירקסה ולא ןוהתלברכ ל"הזב אמוחנת שרדמ איבה
 כ"ע אלוננותד אתלברכ ול המודו םהישארבש
 'וכו םהישארבש םיקרסה ולא סרג ךלמ ןב ש"רכו
 ומלענו Kamm קרסמ ןושל לע ןויכש הארנו
 : רסק 'עב ונדמליה הז וניבר איבה יכ םהיניעמ
 קפס ילבו ןיעבוכ ןימכ ןאכ ומכ 'יפו ןיריסקה ולא
 תוילטה ולא א"י תעד יפלו Helm, cassis ר"לל ןויכ

^oןוהתלברכ יכ םתעדו םיליעמ  Unsאוה  oy 
 ןוהילוגב ןדוי 'ר תעדל אוהש t) לאיגדב) ןוהילברס

v)ע"ייע (ו"לפ  ce) bsח'ער ) myע ' bap 

 דיודו ז"כ ,ו"ט 'א י"הדמ mss איבהל שיו ש"מו
 ,הסוכמו ףטועמ ק"דרה b^ ץוב ליעמב 5325
 לעפמ לערפ אוה (ע"ייע) ןברכ ןכו לברכ ד"עפלו
 לברכמ vm pay san רשק .b^ (.)5 ע'לב) לבכ
 ןייע (O"^ v דב דופא won דודו ומכ 'גו

 חלצי אלו אכרכה הקלת is אוהה רקיעב וחמצ
 b" ל"תמעל ויתופסוהב רעשיילפ iy רבד לכל
 .בורכ ןושלמ ,א"עב p^ .י"שרו 57 ám יוועל

 3 ע'לב ןכו םיִבּורְּכ papam 5/55 בּורְּכ +
 שרדג ל"זרדבו םייברעה לצא םיכאלמה ירש

^b w'r'3כוס : ג" הגיגח (רענכ ' "nיאמ ב"ער  
 אקוניל ןירוק לבבב ןכש איברכ והבא 'ר רמא בורכ
 ונייה .בורכ ונייה : םשו םשו ,'ב בר עיייע איבר
 םירבד 'ה :א"כ 'מוי ,ירטוז יפאו יברבר יפא ? םדא
 ןורא ןה ולאו ינש שדקמל ןושאר שדקמ ןיב ויהש

me»וכו םיבורכו ', eenאתרוצד םיבורכ א"עס ר"נ  
 ש"עו 'ג רצ 'עב ה"כו אתרוצב b) י"כבו ימייק ווה
 לגרל ןילוע לארשי vow העשב :םשו ,ושוריפ
 תא םהל םיארמו תכוופה תא ('םהל ןיללגמ
 ואר םהל םירמואו הזב הז םירועמ ויהש םיבורכה
 םשו .הבקנו רכז תביחכ םוקמה ינפל סכתביח
 םיבורכ ואר לכיהל םירכנ וסנכנש העשב ב"ער
 בתכבו "וכו ורמאו קושל םואיצוה הזל הז ןירועמה
 המורת 'ס «p י"כב אוה ןכו קושל we די
 ס"ד לעב ןינעה הזב ש"מ ןייעו Qv רצ 'מוי סיר)
 תוירבע תולמה ww ןייע הלמה mmn ןינעבו .םש

 ,I 225 רענעיוול ב"וורו

br 2333 *610110001, 8% י"למ  (Schall, 

 תבורכ €2 7^ הירכ) סוסה תולצמ 'גרת
 תויתואו לוק עימשמו שקשקמה רבד לכ p^ איסוס
 אוהו איסופ תכורכ ל"צ ילוא וא תופלחתמ t 'ב
 pim יוועל m mn prs רמז ילכ US פ"למ

Pferdedecke!53 האיבה 0^3  ^bתברכ 'עב . 

 םשהו ליעמב ףטע b^ מ"'למ byem 5333 ג
 ןייע דועו רזוס, Hülle ('א אָתְלַּבְרַ

 'פב Hahnkamm &n5333) ם"למ )3 .םינפב פ"ל
 'מגב .קלחבו € א"כחו ארמגב תוכרבד ןישאר
 C^D ז"עד ג"רבו Cp ןיררהנס) תוטוידה העברא

 ארוח יכ א תיימק יעש 'גב חתר תמיא
 םיצרש הנומש 'פד ג"סב .(*אלוגנרתד אתלברכ

^p אתלברכ םשהו .711 םואיניזיגל םוריוזית | לוטי לוגנרת caus הצורה (ב'עס vp nx) 

vis 1אתלוגנרת ןוכנ ילב ןיררהנסב (+ .יוכו יעש תלתב ייבא רמא תוכרבבו ז"עב ,דילו ויו י"כב הייכ (* .ןיללוג ם"ש  
 איההל «'53( אשיבל תוהד תיתוכ איההל הייזח v5 (ani ייכב ה"כ )5 .זיעבו תוכרבב ה"כו ת"האב uc" אלוגנרת לי'צו
 .אקושב אמייקו b'w י"כבו )5 | .חיוג אתתיא bw י"כבו :ג"ל דצ א"ק co ןילרעב b םינואגה ישתב ה"כו אתתיא
 כ"ע (אלוגנרתד ליצ) תלוגנרתד אתלברכ ומכ םודא דגב b^ ךורעהו 5m רוצקב bn הז אבוה 106 םלשה ןיסחויב )5

cenםדוק  mbאבוה  ^bבר  noyשוריפ שיו השע זנטעש םושמ ליז ןואג  wnכ"ע  nriםינואגה ישתב אצמנ "יפה  
 ןייע אתלברס ייגה (ntn תייהאב ןכו ,ש"ע דבעד wn זנטעש םישמ ליזו (יא pon ףוסל אובמ ןייע) גישר 'שתב ל"נה
 חייעק p^ דיויב אימר mb םיכסמ 'וכו תוצירפ אוהש וניבר שימו כ"ע םיאלכ לש יוהד שרופמ (:ה"מ דצ miu סיד
 43 םימודא םישובלמ שובלל וגהנש pas תוצירפ םושל ם'וכעה וב וגהנש רבדב אלא רופא וניא הז לכו ל'זו יא קיס
 .ךורעה ייפ ייפע ף'ירה ירבד בשיימש (ךרעה ns ע"בשפהב וילע זמר רבכו) יג ףנע ח"פ שרש ק"ירהמ ןייעו שייע

 .רסק 'עב ןוכנל היכו (

40* 
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 ותער יפלו ס'שה ^3 לש (qvey זוכרכ םוקמב |
 ^3 םא ד'עפלו Cry perro 445 oy דחא אוה

p335שי זא רקיעה  nmwnbןיברכ  Charbanüs DJ 
 טרעננאמ y Ecbatana" ךרדב רהה םש לע םוקמ םש

 Karbis םוקמ DU איה TN רקיע זיברכ טאו 360 ה"ח
 טרעננאמ ןייע םיזע Noarchus ישנא ואצמ םש רשא

ovאזיע ןינעבו -- 18  wbpsptע"ייע  qm 
 י — ['ג סקרק 'עו [לברט]

p3253 ^50קרש) (?)  Gischen, pfeifenקרשיו 'גרת  
 ,הירתא ןמ יהולע קברכיו ומוקממ וילע

 'ב יכיא 'גרתב ןכו יולע קורשיו ג"ונב ה"יחא|*
 ה"כו קירש : תונתשה ילב קרש קתעוה .ז'ט .ו"ט
 הככ םא ףא אוה תועט קבוכ ילוא ןכ לע ס"לב

"anפד 'גרתב ' animאל ןמגרותמהו  eanןכו  
 'חה תרוסמ לע יתאלפנו םוקמ םושב ךורעב ^5
 ךורע "2355 (1085 ל"תמעב) בתכש ףראטסקוב
 "נל רבד שרש שי םאו !קכרבי :'ב תואב אבוה
 תקירש y'53 'יפש \ < >= ןמ רזגנ ילוא זא קברכ

 — [העפאה

2xהירכ סוסה תולצמ לע 'גרת )0( תברכ  "n^ 

 םגו ה"יחא|* | .איסוס תבורכ לע 'כ
 תחת רדסל שי הלמהו .ןמגרותמבו ךורעב 'יל הז

noש"מו ע"ייע הבורכ ) - 

ci ץובקהו - eum río m 
 ותשאל בתוכה 'פב Kopfsteuer) תלוגלג ףסכ

 קרפד ex oe mme» 45) nb בתכ 'מגב
 םימותי 'מגב ןיקזינה 'פכו 6 'ק פש  תנוזינ הנמלא

vo per)הנערזי אל האוכת לבקמה 'פבו ,(ניער  
 ןנינבזמ הרובקלו ינוזמל אגרכל 6 ח"ק «on תינטיק
 אכלמל mbys אגרכא עוופל b^ .אתזרכא אלב
 וא תונמלאו םימותי תונוזמל וא ויתונוזמל וא
 C תלוגלונה סמ אוה אגרכו .תמ map יכרוצל

nmmרפס .אגרכל תוה 'גרת ('א יא יכיא סמל  
snsןנד רתב אגרכ ןוהל ןתימלו  mew C(התיה)  

 ןוהי יאמרו 'גרת Or an ילשמ) םמל [היהת ל"צ]
 ילב pi ב'א) — .('[אתאדמל ל"צ] (אתארמל)

uvיכ .נ"לו ה"יחא]* ,(אוה סמ ןימ אגרכ  
 לאעמשי 'שלל ןויכו (*י"לב ת"רב בתוכ היה ב"ר
 ורוקמ ןיאו ינו י 'לב תועטב וטשפ 'שמא 'פדנו
 ןמ סמ תארוהב לאעמשי 'לב םא ^« ינוי 3
 תלוגלגה סמ דוחיב ל'זר לצאו המודכו תועקרקה
| 

Im 

rb DIS PEEקרוסמ שובל  
 ןיאש תוצירפ אוהש וניבר 'יפש המ הזו ןינווגב

qmאתלברב לבא .וב תוסכתהל לארשי תונב  
 קרסמ ס"למ אוה ךרעה שארב ל"נה םינויצ העבראב
 הל רמא יכה רתבו ב"עס 'ק 'וריעב ה"כו לוגנרתה
 תיוה יא לוגנרתד היתלברכל היטמשיל ארגו ש
 ס"רב איבהש תומוקמ "sm ס"ש י"כב ה"כ היל
 אנליוו ס"שב שרחמ pen ח'ר 'יפמ חכומ ןכו םש
 63 ו"פר תבש 'תפסותבו .םאר םיחאה ידי לע
 'עב ןמגרותמבו ב"נש ק"העבו .'וכו התלברכ הוליכאה
 ש"אלבו Kamm = א"לב א"פמאק :םייס לברכ
 'דב לבא p'nya ^b 'דמלימ ןויצהו Kamp» תנשונ

^w umללכנ הנושאר םעפ םימעפ יתש  ma 
quaםעפו  novדחאו ומצע ינפב דחוימ 'עב  

 — [רתוימ

o333 2ע"למ)  ue e$ר"לב  ^B onbro 
sn |הרבכב  (siebenתא תשרפ ונדמליב  

 הרבכהו ייל 'וחנתב) (א"כ ,בייכ תישארב) ורוכב ץוע

 4333 'יפ ב"א) — .לברכמו רפע רדומ mm וריב
 לָּבְרַא ע"ייע דועו ה"יחא]* = .(הרבכב דקרמ 153

 — [ש"מו לכרג 'עו ח"סר ,א"'חב אָלָּבִרַא 'עו

 כ"רו Tünzer םידקר j ogaoAac י"לב) ןילברכ 8

bסולודרה ע"ייע הנידמב (א"עב . 
 סולברכ ב"ר .p (2 rn)^ םילודרה 'עבו ה"יחא]*
 yy" המושרה י"ל אוהש ןוכנהו םידי בגוע י"לב

vbט"ל .א"חב אלברדוא 'עב ] — 

i232 +לערפ ןינבו  jbע"לב לבכ  osלברכ ע"ייע  
 ונדנעא 'גרת Cumbinden רשקו on 'יפ 'א

 ה"כ יל ןלילכ היניברכא 075 ,איל בויא) יל תורטע
 ,היניבכרא ס"טב ג"ונבו 'ציניוו 'דב

p372ינמיס 'מגב תופרט ולאו 'פב (םוקמ םש)  
^b ןיברכד אזיע אוהה 6ט'נ "לוח mmn 

 םינושארה םיסופדו י"כה לכב ה"יחא]* = .םוקמ
 םדוקו לברכ 'ע רחא ךרעה הז רדסנ 'שמא 'פד דע

 יופסב יכ הזמ עמשנ ק'העב ה'כו גרב 'ע 1733
 רשא ימא 'פרב "יאדכ זיברכ אלו ןיברכ בותכ היה

 לבא ררסה הנושמ םש  "5 ^3 r'à3זוברכ 'ב ו"ו
y» י"כבו ןיברכ היגהל שי ןכ לע זיברכ ב'ה י"כו 

 היאר הזו ףואטסקוב ל"צא ג'הכו ןיכרכ "יא 'א
 ןיכרכ הינהש (8%4 'גאיג) רעיוביינ 'חה תרעשהל

aa (tאיבטירה לבא וילע וגישה 'פסותהו מ"כב י"שר םג ךלה הטשה  junדעב  vexתובותכל מייטש ןייע  cbש"עו  
 נ"ונבו (* .תועקרקה ןמ סמ אקסט רובדה mo דע (n2 םהישארמ םימותי ןיבייחש המ אגרכל ליזו אמק ארודהממ יישריפ
 y'"y ותמגודו )5 .אסימל :םש יגרתב $3 הדנמ מילב 123 סל אוהו הטישפב :mz )5 ,אנד cni םשו א"סכ

 .ש"מו woe) —( רפכ

1 
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 רוא vm ומש ךכ אויעז אוביע 'יפ ם'נשרו
 Ganzak ל"נה םוקמ יכ ןוכנ הז סג ילואו כ'ע םידשכ
 .Vera, Oücpx אבארטש bus "wy ארקנ ייתנוכ)
 pm ךכ par .םש לעגעיפשו (109) טרעננאמ ןייע
 תדיל םוקמ תויהל קזחומ היה םוקמה ותוא ךכ
 יניטפוטא לש ינופצה זוחמה לכו שאה תדובע
 -Feuer שאה ץרא Azerbidschan הז םעטמ ארקנ

landשאה ידבועל היבשוי וקזחוה יכ  my»ע"ייע  
emsוהושה ןכ לעו  bp m»םידשכ רו א ] — 

 ול שיש ליעמ ₪306 "53 735 =) טדרכ
 mit Aermela םינהכ שובל אוהו רי תיב

(Gersehener (Priester-) Mantelםינפב ןייע דועו ) 

 perm רבעמל 'גרת חיי ייז ^09 םינוכ תושעל
 דופא רוגח O^ vo 58( םינוכ הל ונישע 'גרת ןכו
 ןייע ^ ^ 2( דודו )" ,יב אש לאומשר 73

emתולותבה ךלמה תונב הנשבלת 07 :ו'ט א  
 B^ ב"א) — .ןיטודרכ 'גרת )0^. an ,ב'ש  םיליעמ
 וקיתעה ןכו ה"יחא]* = .(םידי יתב םע ליעמ י"לב

yל"נה םיליעמ םינקז  Tn(יג 5 תישארב) םיספ  
 םינוכ לש 'גרתה םעטו ucóv 900076 י"ע

 סופדל ןווכמ שובלה אהיש הנווכו ןויכ ןושלמ
 -an םיִנָָּכ םגרתל שי reb םימשה תכלמ לש

passende Hüllenתומוקמה ינשב ןיטודרכ ילואו  
 רויצ הזיאל pom ןוקית oh s אוה הימריב

Formstrukturןכו  ^bילואו םישרשבו "ימריב ק"דר  
epםתושעל סהילע םבלו םתעד ןויכל ןויכו םינוכ  

 ויהש םילכאמ ינימ :םש e" דועו .בטיה םנקתלו |

 «y םהימלצו םימשה תכלמל םישיגמו םיניכמ

 פ"ל sm ינודרכ jb ס"ט טודרכ הז b^ יפל ילואו
 — [םילכאמ ינימ 25

 .תואבנרכ y^"y סם"ט תואכודרכ +

 ילוח ןינע ייפו 'ר רכ 'עב 'מושרה 'עו ס"למ) 33
krank seinראותה  wa»ה'כו  b'53םשהו  

Rmr72ה'כו  (Sehwüche, Krünklichkeit D'53 
 ,אניימה רסימל (*אתוהירכ Con 7 תבשד א"פב

i33יחיינ יהופנעבו (א'כ 06 ןיקילדמ המב 'פד  
 תולח 'מגב תיבח 'פבו .('אברעמד יהירכ לכ
 ועלקיא ארח :'NOD 6המק DO שבד
 וליאשויאלבבד אחתוכודנעוסתהל
 ['א] 'ורי 'גרת .((אבר עמ ד יהירכ לכ יאני מ

m» — e» — m2 

rx.ו +  

 ע"ייע חנמ ירבנד ףקרקא אגרכ .ה"נ ב'בב "אדכ
 ידבעתשמ אדכר ירעש 'יפא : םש 212 ,'א ףקרק
 אגרכא יזוז יבהי :ג"ע מ"ב .ם"בשריפב ןייע אגרכל
 ביהיד ןאמל דיכעתשל אגרכ ביהי אלד ןאמ "וכו
 קפימד ידייא JD 'כוס ,יקסידנא ע"ייע דועו .אנרכ
 py ry 'bv bp p'"y 'וכו אכלמד אנרכמ
 אנליבומ אק א"ער ט"ק ןירדהנס QO'b atm אנרכא
 אגרכ ןילבומ 4^ .,'ט 'ב m" 'גרת .רסיקל אגרכ
 2^ Qm /3 רתסא ;'נ 'ח ,'ב תלהק 'גרת ןייע דועו
 סכמ Pb yapkvGoy רזננ ל"נה ע"למ ילואו .'א

 — ]617 טואיפריימ ןייע 'צמא י"לב

 רכומה 'פר i'D3 (םינפב ןייע םוקמ םש) ּודְרַּכ

 pn בר רמא «ey א'צ vm הָניפסה תא
 וניבא םהרבא שכחנ םינש הרשע בר רמא אבר רב
 ג"ונב ה"יחא]* — .ודרכב העבשו \'יתוכב השלש
 ב'ב סיד לצא ס"שב n" י"כבו ודרקב , . יתוכב

s'bp "xורדקב 'יא  moזמר 35 'פ 'קליב  Uy 
 יתוכ 5n ה"מגר י"כ 'יפב ה"כו 'זיפ 'דב ם"בשרבו

mpתומוקמ  jnםינשיה 'יסופדה לכב לבא כ'ע  
 סירגיטה ףוחב םוקמו יא יכ עדו ודרכב ךורעה 'ינכ
 לש by דועו ּודְרְק דועו sss םיירוכה לצא ארקנ
 bus l'op)uavoi וא ובארטש לצא 100
 םימעפ הברה רכזנ ₪60800/0 וא טואימילתפ
 םירגיט ירהמ היה םבשומ םוקמו םיינוי םירפוסמ
 ןייע אינימרא ןיבו רושא pi mmus תינופצל
 םשו האלהו 161 ,ה"'ח טרעננאמ לצא תוכיראב
 ^o לע Kocaíx nnb סואימילתפ םשב רכזנ 4

Wánב'בב יתוכ איה איהש יל הארנו . ymיכ  
 אוה ילואו יתנכב םימעפ יתשב in" י"כ 'קליב
 םיינימראה לצאו Ganzaka תראופמה ריע sem רקיע

Gandagןייע 86906 םייצנאציב םירפוס לצאו  
 םלועמו 188 א"ח ןאריא לש תוינומדק לענעיפש
 cy דפי רשא רתסאאראצ תדיל םוקמל והובשח
 שאל שדקומ לכיה םוקמ ותואב mm שאה ידבוע

(o99l)יפכ םייסופ לש שא דלונ ונממ רשא  
 ולתב דמוע דועו אוה ןשונ ןשי םוקמה הזו םנוימד
 ב"בב ארסח בר ןויכ mb ילואו ןטק םי mmn לע
 m [יתנכד «pb י"כב] (יתוכד) אריעז ארביע םש
 ומכ "התוכבש ןטק רבעמ ותוא, b" םידשכ רוא

"bU(ב"בב ה"מגר תקתעהמ אוהו) רבע 'עב וניבר , 

 «y י"כב לכא v3 תצקב ןוכנל היכ )* = .ו"יתה לע וקב 'תוכב (abus תוכב עיפדב לבא ר'בו ביה ו"ו י"כב ה"כ ('

 w33 ןוכנלו תובית יתשב ס"טב ר"פדב (5 = .ןורחא היה ולאכ (ר"פדב היכו) 'א יפב טושפל העט רפוסו ןור ח א יפב
 הארנכו אילק b^ הלפתו ש"ק תרהט ילה ז"ואב («imn ישמא יפדב לוגעב אוהש ומכ אתוחירט ג"ונבו ימאו 'ציניוו יפרבו
 קר 'ציניוו יפדו quy י"כ לכב m3 )5 .יוכו יחירב לכ ןחיינ גיונב )5 .םייונישב ריעה אל ס''דב יכ סיש ייכב mus יכ
 יחירכ יישרבו 'מגב יצנוש יפד סיישבו ,הינימ ג"ונבו ךורעה ייגכ יאנימ םשו ס"ש י"כבו 'חסונב יחירב «onu יהירב םש
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vbתוינשמב וניאר ל"זו קדצ יכלמ ןב י"רהמ  
 ןניסרג .טברק אלא תועט אוהו סובנק ןהב בותכ
 'יאלכ ט"יותבו כ"ע ואייברק סברק וזיא ימלשוריב

ovרקיע םתסריגו םונרק 'יסרג שי . . ל'זו בתכ  
 עוטק אוהו Dip ל"צ קפס ילבו vy 'וכו ירהש
 ל"זו ךורעה תא םג איבה םש ט"יותבו .סובנרק ןמ
 ןילבת jb אוהש םשל 'יפו סובנק יתאצמ ךורעבו
 יכ ym סבנק 'על «jm כ"ע הרדקב ןימישמש
 : תובית יכ וניבר ירבד רדסב תועט שי םיסופרב
 םישמש ןומכ ומכ Nw ןילבת יניממ ןישרפמ שי
 "יאלכמ ןושארה ןויצ רחא ףכית ןיכייש כ"ע הרדקב

mo 3vחכומ ןכו טוהאק י"כב תמאב ה"כו  
 האבוה םשו י"כ דומלתה ירקיע רפס לעב תקתעהמ
 אוה ןילבת ^ces s ל'זו nes sns הבית דוע

xmכ'ע הרדקב ןימישמש אייורכ וא ןומכ  
 ליעל יתאבהש צ"מ ןכ mn" ם"במרה יפכ אוהו
 פ'למ וא 'יאלכב סובנק יכ שמשכ רורב חכומו

vpםוקמב ל"צכו ,סוברק ל"צש וא השבתשנ  
 ו"סר D" םיאלכ 'כלה ז"ואה איבהש סוכרק
 י"שר ש"מ יכ my vino יתיארו — ש"ע ^b םשב

pes nyaאייורכ : pesל"נ ףורגא ףכ  wwרמא  
 — Hand, Faust] ףורגא ,די b yep^ י"למ איורכ

 xnpósso ינוי "שלבו ס"לב היכו n2 א'לב) 192
laut aus- פד לוקב ארק ^b 225 ע"לב vom 

  05 "ox rufenטירקסנאס  krugתירטקב 'לב
  khrugשיראוצוה  khrugtanשדחה פ"לכ = 2-5
óffentlicher Aufruf, אָתְזִרְכִא 003 ע"ייע m 

  (Licitationירטש אצמ "23 אעיצמ אבבד ק"פב
 בוח ( GUאתזרכא ןלחתמד דע רמא אפפ בר *.

 מיכ) ךיקפמה 'פד הנושאר הכלה ףוסבו  n(ב'ער
'y3 ונשריפ רבכ (* אתזרכא אמילש יכמ רמא אבר 
 'פבו .אתכררא  T3םדא חלוש 'מגב השנה (^|

  cwלפנ ףסוי .רב קחצי 23 רמא ןניזרכמ יכיה
 ב"א) -- .אליח ינבל ארשיב  aonרמאיו ארקיו

 ה"יחא|* = ,[רמאו ל"צ] (רימאו) זירכאו 00 02 הנוי)
  mmרבכ יכ ריעהל ול  "wnט"כ ,'ה לאינרב

 זרוכ לקבו .הטמל ןייע סשה ונטמו יהולע וזרכהו
 ןמהו 'פ 'ר רתסא  C »'m «»53 y'"y'וחנתב
 'יטפשמ  6^ "b'וכו זרוכ ךאלמהשכו  "yeליעפהב

 םש 'וחנת לעפאו  "nmזירכמ (םיכאלמהמ) ןהמ

"m»-—m» חיש 

 ,('אהרכ לכ r6) 'ז םירבד) ילוח לכ ךממ 'ח ריסהו
 mm 'גרת (O^ 0^ Se והלחמ לכלכי שיא חור
 (ישילש) רכ ע"ייע ב"א) — .הינהרוכ רבוסת ארבגד
 תואב m םוגרתב בותכ תואסרי גב .[יעיבר ל"צ]

n^nהזב םגו ה"יחא]* = ,(ןמגרותמה איבה ןכו  
 רובד ךרעב גיצהש ןמגרותמה תטשב i1 ךלה
 ךוע יכ ת"יב ף'"לאה רדס דגנ ת"יחב חרכ ליחתמה
 ^3 רקיע יכ עבצאב הארמ וירחא אבש היורכ
 םגו 'שמא דע םיסופדב ה'כו י"כ לכב ה"כו א'הב
 םינויצה לכב סרג ןמגרותמהו .ךרעה םינפב א"הב םש
 יתילח לב 'גרת איבה דועו ת"יחב 'גותה לש
 י"ב 'ינכ mb רתויו תיִהְרכיִא 53 005 ,ג"כ ילשמ)
 תיהרכתיא םוקמב לעפתא sm nns 'גרת
 האלנ 'מולכ mm תיִרְכְתֶא vb ,'ז לאינדב הזמו
 יפלו ss רכ 'עב ילשמ םוגרת ןייעו om הלחנו
 איכהש ןי נוש ש ש son ןבומ 03 שרשה הז
 p" (ב"ער 3 jm .הרכד ירמת n דכ 'עב וניבר
 הארוהה יכ יתחכוה 'ד 33 ym .(?וקלנו ולחנ
 ןכל wes לוענו תואל איה שרשה mb הנושארה
 אתוהירכ תחת ." תבשמ ןושאר ןויצב W^ בטיה
 ,Ermüdung אתוחירט :םיסופדב ךורעה ^3 לש

.Desehwerdeכ'ג ףעתסנ שרשח הזמו —  mm» 

 — [ע"ייע אחרוכ

N73 "GMעילמו סילב)  sv TMענניל לצא  
(der gemeine Kümmel, carum carvi 

 אתוסא יאמ "QUY טיכ| ןידימעמ ps ry תכסמ
 pp לאעמשיו 'ורו י"לב b gems^ אנומכ יתיימ
 יעבו ה"יחא]* 53 ומכ םימח םיערזהמ דחא

 םייונשה לע ש"עו שוריפ ילב וניבר ואיבה 'א ןמכ
 X33) "ג "פל) אנומכ איורכ וא איורכ אנומכ "גו
 P" ראותמ אנומכ יכ הנוכנה אוה רובחה ו'יו אלב
 bs m3" הבצחנ reap ןושלמ הלמהו איורכ
 ןכו careum ר'לב 000% 00609, 0, 6%

 ונינעש Karbe ש"אלב ונממו cavi תוינמור 'לב
Feldkümmelל"תמעל ויתופסוהב רעשיילפ ןייע  

 907 דצ ףעל 'הל צ'נלפפו 455 ב'ח יוועל 'הל
myאיורכ ארקנ פ"לב יכ כ'ג אבוה םשו 348 : 

 ה"מ ro םיאלכ לש nup הז .ד'עפלו 35
 :םש ם"בטרה 'יפ בטיה ןכלו סובנרק ןמ רצקתנו
 היארהו כ"ע איורכ ע"לב spain אוהש א"י סוכנק

 יפרמ pun עייפדבו .וילע ריעה אל סייד לעבו ךורעה «u^ ל''צ םלוכבו (ג"עק רצ תבש ס"ד) יחירב סש םג .א'כ ףדב לבא
anmאהריכ ק"העב 'קנואב היכו ןיערמ גיונב ('  ,ינשה אברעמד יהירכ לכ דע ןושאר אברעמד יהירכ לכ ןמ טמשנ  

 .שיע יי .רכ יעב א'עב יתשריפ וניבר םש איבהש (:'ג הטוסב) אירכ יכ לבא o)  .אחירכ וניבר םשב ןמגרותמבו
i53 )ןימלש יכמ םש עיפדשבו ,אתכרדא 'עב יזיפו ריפדב ג"הכו 2723 )! .אתזרכא ימוי  vיד הרוש 40 ,א"חבו)  

 ייפב ייל ןכו ימוי תלמ 'יל אתכררא יעב 'זיפ 'פדבו אתזרכא ימי יחסונב היכו אתזרכא (ימוי 5n אמוי תועטב ספדנ
 .ל"נה qun לכ וניבר ונממ קיתעה רשא (ינליוו םיישב) in טיבב ח" ר

Wo 
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 ,schwirren 23% .)5 פ"למ n^ זא ילואו םיבגח | 2n ןיא . , זירכהל בייח א"מ ב'פ מ"ב ,(' נפל
Gerüuseh machenכ"או  "INTרנייה  pbומכ בגח  

 לבא die Sehwirrheusehreoke (bbw ןמ) לצלצ
"epumולעהו י"שריפ לע ונישה :ב"פ 'ילוח  

 ץראה לע ןיצרושו דואמ םינטק תופועב יריימד
 'פסותה תערל ילוא וא םיצרש ךורעה 'יפכ הזו כ'ע
 ףועה תא םינכמ on קר הנש ןב ףוע 25 ע"למ
 וקיתעה yb 'm 5'ew" ,יזרכ yp" רתויב ןטקה
 ןהאזיוועל 'ה תעדה וז החד רבכו Amphibien יזרכ
 הארנ ןיא אבזרכ jb ותרזג םלוא ש"ע 296 'לאאז

 — [בוזרכ yy יל

Krug Je yh» m2י"למ ב"ר תעדלו קובקב  
CWasser-, 7בר 'רקיוב ' 

waתשרפ  nansקדצ  Csןיא ילככ  yenוב  
 זורכ יכ רמא NOn ר"ב אמח בר C75 a3) יימרי)
 יכ ימוא ןמחנ רב לאעמשי 'ר םילגר ימימ לש
 ילכ pp "bs ^b ב'א) — .םד זיקמ לש זורכ
 ה"יחא]* — .(הזקחלו םילגר ימלו םינלבל דחוימ
 לאומש 'ר םילגר ימ לש ןידככ רמא n'àm ג"ונב
 אוהו p'« םד יזיקמ לש ןידככ רמא ןמחנ רב
 Wassereimer דכ כ"ג הרומש 5/3 י"ל לש הקתעה
 'קליב אבוהו CYbp 70 הבוש b' כ"רד 'תקיספבו

movםילגר ימימ לש י ל כ כ סרג ג"ש זמר 'ר . . 
 — [ךורעבכ an" רקיעו םד יזיקמ לש ילככ

 500040 י"למ תינבזרה ,תינובזרא ומכ ילוא) 20132
 (ז"ער .א"חב ןייע Houschrecke בגח ןימ

 .אבוזרכב 'גרת "מ my םילהתה למנחב םתומקשו
 למנח ושריפ (ןואפח םשב) ע"נארו י"שרו ה'יחא|*
 חקלבו למנחב yp ושרדמו הבראה ןורתפב כ'ג
 י"רת ןכו .ל"ומה תרעהב ןייעו ג'כ ,'ט תומשב בוט
 ינו אנודנ איהד אבוזרכ ?QUO a" mop בגחה 'א
 יחה b^ הלמה wm .'ב הכרוכ 'עב ןייע וניבר
 pb mn qon הטשה wm ע"ייע יזרכ ןהאזיוועל
 ךוזרכ 'יגה רקיע יכ ל"נ.רועו -- 986 ,א"ח ר"תמעב

imפ'למ  pp Deb aye deleבגח  
 — [תינסרכ עיייע דועו Heupferd ארקנה

ne» D'72₪09 םוקמ  (Xopativ,לכ 'פב  
 תיבמ אל ןיאיבמ ןיא 'מגב רובצה תונברק

 wn" ףא רמוא יסוי 'ר (הנשמב .ה"פ תוחנמ) ןילבזה

 הייחא]* — qn תומוקמ b^ םיחא (' רפכו םיזרכ
 'תפסותבו םיחא רפכו םייזרכ יטח ףא יסוי יא 3422

mnרפכו םייחרב יטיח ףא רמוא יסוי 'ר ט"פר  

 יטיח "גה יאנת ה"ד םש תוחנמ תופסותבו סוחא

 זירכמ היח הדיבא אצמש D^ בער ח"כ םשו זירכהל
 תויסנכ יתבב ןיזירכמ וחיש וניקתה 'וכו הילע
 אמילג . , זירכמ אתדיבא :םשו ,תושרדמ יתבבו
 :ד"צ 'ילוח (C^ aen ןיעוט ןבא ע"ייע דועו זירכמ
 ו"פ 'יכרע .ןיזירכמ ןיאש םוקמ , , ןיזירכמש םוקמ
 'ר זירכמ : ב"ע 'מוי ,ברעבו רקבב ןיזירכמו א"מ
 ז"ע «SU ןנחוי 'ר זירכמ irt תובותכ 'וכו יאני

i^שודיק ,'וכו ירדנסכלא 'ר זירכמ ' "D (ND 
"sewןזחה לוק ועמשו ו"פר ר"קיו .זירכמו יקלמ  

 ^ קרפ שיר ןיכרע אתפסות ,'וכו בנג ND] זירכמ
 ב"עס ב"יק םיחספ הליאשהבו ,ברעבו רקבב ןיזירכמו
 ג"יק ייחספ ,'וכו עיקרב יזרכמ א"עס א"פ ןישודיקו
 ^3315 י"רת ןייעו 'וכו ה"בקה ןהילע זירכמ א"עס
 אוה לוק תרבעהו לוקב האירק ןינע םלוכ .'ג ,ד"כ
 רבעיו ,זירכאו Cn ,'ו הירכז ;יז ,יג (m1 קעזיו 'גרתו
 'גרתב ןכו 'זירכה ,mo י"שרל פחוימה b" לוק
 (רעלדא נ'ר ןואגה 'צוהב ןודנול י"כ יפל) 'קנוא
 י"רתב ה"כו sra ורבעו (ו ,ויל (mee לוק וריבעיו
 ys bna" ארק spina 'ז ,'ג לאינרב 5/0 אוהו יא

^bםש ע"בארה . qxפ"לבו ס"לב אָּוּורֶּב ,זּורֶּכ םשה  
olà, =קט י"לב  (Herold)ב"מ ו"פ ןירדהנס  

omoזורכ ל"פ ר"ב ,וינפל אצוי  nsוכו ' y'"y 
 'וכו הנידמב mo איצוה Yes ר"קיו ,ש"מו ריפל
 נ"שו ןופמק ע"ייע 'וכו רמאו זורכ איצוה רחמל
 יתבר 'תקיספב ןכו Coe רצ כירד) 'תקיספמ םג

nw n'bפ"ס הבר ארקיו 1« רמאו זורכה תא  
 rb קופ תבש ימלשורי  ,ומדק sm קפנ ז"ל

vesאזורכ קיפא ר"ע ח"לד ר'פ םירדנ 'וריו ד'ע  
 ד"ע ח"מר ה"פ םילקש rv^ ,'וכו יאמראד יאקושב

^mה"פ 'כוס  nאזורכ זירכא ג'ע  y'"yרבג  
 ץובקבו (ב"יק (SU רבג ןב 'עו (הרעהב ל"ר ,ב"חב)
 לקשמב sm וינפל ןיזרוכ תוז ור כ ה ו ר'פ ר"בד
 "גה ב'עשת 'ר םילהת 'קליב לבא +(תוחוקל

m neunייג ןייע  'p»nםש  ^ y^n -- 
 man טשפומה םשהו : ז"כר n3'3 ע"ייע «m יניבג

 — [ע"ייע

^b, 132 byb) ^t93ןכו תחנב ךלוה 55 ע"לב  
 תחנב ךלוה m3 2'8 OA יסרפ 'לב

 ןייע דועו kriechen הליחז ןינעל ל"זרדב לאשוהו
 poen הזב הלעמל ונשריפ רבכ יפליח יבד )263
 אוהו יזארכ "גה םשו ה"יחא]* = ,₪'% רכ ןינעב
 "פו 'מושרה 'יסופה הלמה טפשמ יפל ןוכנה
 "פ י"שר לבא וניבר DU "פש ומכ םיצוש

 ! קופבו םיטב ר"פדב (5 v'e emi. וכרע ןייע לאירזכא ךאלמה ארקנ הז םש לעו )!



T» — wn» ךש 

 לעב ןיבו התערמ ןיב .ָא"כ pots nn לעב ןנשי
 'תְפסות .אתיל החרוכ לעב,'יא התעדמד , . החרוכ

res 5ותעדמ ל"א  . + sewוחרוכ לע ול  
 ' n" ח,(וחרכ by ג"ונבו  'פריא "$3 אוה ןכ)
 הקזחב 'גרתו .אבאד היחרוכ לע ^n ד"מ תישארב
 אלש םלוכ "יפו «m לעב e sn ow) .לאומש)
 יברעב סגו ל"נה 'יברע הלמ ןינע ןכו. הקזחבו ןוצרב
 השע םירמוא לשמ ךרד, לע תלמ וירחא ךשומ
 :השרחה ע"לב 08342 9 Je n3 :ונוצרב אלש
 לעפהו ,ןוצוב אלש וא ןוצרב o^ ל )| לל
 Q^ ^ pnm והעירכה שרד ny פ"ר ר'בב ונממ
 y'"y ּהָרְב לצאנ שרשה הזמו .תוכז ףכל והחירכה
 ןייע יחרכה ,חרכה תרחואמ ירבע 'לבו .'ד רכ 55

 .ב"כ דצ םירדגה רפסב

 bb charta ר"לב 6 וגו י"לב) םיִטְרַכ €

 o5? y'bs ןכו אָסיִטְרַכ סילב
(Karte, Schriftstüek, Wechselשוריד 'ובותכ ' 'D 

 (רמימ Oy )דבר  wj גילד טיפס qmww5 בתוכה
bu]דבע סיטרכ דבא [רמימ אשנ רבד אחרוא  

 גונב ה"יחא]* — .רטשו תרנא ימורו "53 b^ ןרוח
 דכא רמד ןֶהכ םימעפ nrw Dun ,וסיטרכ רבא
 הפוטרכ ןמ דבל רמימ ךירצ : םשו ,ןרוח דבע ןסיטרכ
 לאשוהו ריינ סיטרכ br" ,ךבג יל תיאר  היימרק
 — n] ה סטרק עיייע ף'וקב סטרק ומכ רטשל

 !ein-, um- 33D הפיטעו הטאלה ןינע ס"למ| ּךרְּ
;hüllen, umwickelnאָכְרְּכ  Gebundאָכְרִּכ  

Kreis, Zaun 82273 ; Matteתופסוהבו םינפב 'ייע ) 

 bw תעדרמו תמה יכירכת "מ ט'פ םיאלכ ףוסב
 טיפ 5905( ימלשורי ,םיאלכ םושמ ןהכ ןיא רומח
 תמש ןויכ )? nb םילהת) ישפח םיתמב (א"עס בילד

 ןידמוע ןיא 'פב C תוצמה ןמ ישפח השענ (' םדא
mos»אל ומולשב לאוש ךלמה ייפא 6 ליד א"מ ה"פ  

 יקיספי אל ובקע לע qno wm 'יפאו ונבישי
 המ )7 $D" םש יוחנתב (m3 אראו שירב ונדמליב

 ^ רמא תוכלמל שחנ תכירכ שיקהל םימכח וָאר
 הלוק «'G מ "מי) בי תכ ד b" ןב 6 ןועמש
 ואב תומדוקבווכלי ליחב יכ ךלי שחנכ
 תשחלמ תוכלמה gs גרוהו שחלמ שחנ[ה] המ ("ה-ל
 ףא םקועמ ךלוה שחנה המ רחא רבד . . תגרוהו
 תבש) sw") יכרכ — ('היכרר תמקעמ תוכלמה |

 יכ רקיע וניבר "יג קפס ילבו םיחא רפכו םייזרב
 1221 אבו ךרעה תלחתב םושרה םוקמ אוה םיזרכ
 'טישפבו ג ,'* סוקול ?aes os והיתתמ) םהירפסב

 רעיוביינו 228 א"ח ב"וור רענעיוו ןייע pris בתכנ
 םוחנ רפכ אוה םיחא רפכ יכ הרעשהה םשו 0
 ןיזרכ תנוכת התיה סומינארעיה תודע יפל תמאבו
 כ"או Capernaum םוחנ רפכל בורק ןילימ ינש ךרעכ
 אוהש םוחא ל"צ mmo 'תפסות לש סוחא רפכ
 ע'ייע (T רפכ.'עו ןיגא ע"ייעו םוחנ ןמ שבושמ

 — [ייאסרוכ

 פ"רב Schafhirt) ןאצ העור ם"לב «sor =) לזרכ
 6 v2 ק"ב המהב החינה 'מגב רידל ןאצ סנוכה

 .(היליזרכ ל רסשמל ('העורוד היחרוא
mm] ^b,לכקמ לודגה העורה (*[יכ ודי תחתש  

 ןהל רסומש ודי תחת םירחא ול שיו םדא ינבמ
 ל"צ] (אלזרכונ רעיב ןתוא ןיערמו ןיאצויו תומהבה
 6 אנכוד שיר (איעס א'כ ביב) ומכ העורל [אליזרכו
 ח'ר "יפמ קתעוה ה"יחא]* = ."תוקונית ידמלמל
 םש ךיראה דועו אליזרב D'O3 כ'ג Den מ"טשב
 וא אליזרכ ה'כו וניבר 'יגכ 'יגה רקיעו .ש"ע ח'ר
 'גרתה ןינע ןכו ןאצ העור (b^ פ"לב, אלוזרכ
 ט'פק ,ב'ח לזרב יעב ש"מ ןייעו 'ח sw ש'השב

 — [אלוזרכ .אליזרכ ל"צו אליוזרכ ד/טב םשו

 'מושרה השדחה bb" ימזורג ומכ (b^ ןיִמיִזְּב
ow Un Eצמא ר"למ בוט רתוי וא ' 

"P grutum362 ב'ח ש"ע תוארפרפ  Naschwerk, 

(Nachtisehה'בקה רמא :יתשו םג 'פ ר"תסאב  

 הנורחאב אבש הזה ןימיזרככ 3 יתאשע אל
 הנורחאב אבש הזה ןימיזרככ ינואשע יאולה ., . 'וכו
 הזו ימזורגכ N^ ר"כיאב ^ D" אתחיתפנו ^:
 .olov 'צמאה י"למ אוה זאו.ל"נה ע"ייע רקיעה

 ,JI 455 ויתופפוהב רעשיילפ

 :'מ מ'ב י'שר 'יג ןייע mà לעפמ אתינזרכ *
 ,ח"פק ב"חב 'א ND ע"ייע :ט'צו
 4 הרעהב

 דיה תקזח 'יפ (arbe אַחְרַּכ NIIS .חרוּכ *
 -Zwang, Un-, Wider ןוצר דגנו pen ילכו

 ךחרכ לעו רצונ התא ךחרכ לע 3/26 ד"פ תובא 6
 ןכש ןישוריגל המ א"עס א"מ ןישודיק ,'וכו יח התא

 ךותמ יתמלשה )3 .היליזרבל גייוגבו הילזרוכב ע'יפדבו ,ר"בו ר"ל 3 יבו יא ויו. י"כב ןוכנל ה"כ (? .ךורע י"כב ה"כ (1
 יזופנ. ר"פרבו Cr3 גיח) ןכד.יעב היכו ר''בו דילו יבו יא ויו ייכב ה"כ )* .הזה en^ קתעוה vob רשא ח" ר םשב םיטש
 שרה, ייפ ןייעו, (* .ונ!בר ייגכ ייא N'D: הדנב לבא nb םדאש גיונב (* ,מ'טשב ה"כו מ"ארבכ אנכוד לייצו אנכיד ןאכב
 .עשוהי יר גיונב )7  .'וריה תא אלו ךורעה תא אל ריכזה אלו ךורעבכ ייפ aen ןב י"רהמ 'יפב לכא הדנד הז איבהש
 ךשמהמ אוה pun הז ביהו 'א ויו vaa ('% .ש"ע ךורא רתוי ןושלב יחנתב )? .עוטק ע'יפדבו .ו"ו ייכב ןוכנל ה"כ )^
 תוכורכ תואלצחמ b^ 'א דב יעב וניבר ייפש הממ לבא ע"פרב היכו ומצע ינפב 'ע wm רילו יב ו"ו י"כב לבא ךרעה
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 יניעמ םלענ לבא כ"ע ף'כ תרומת א'פ ומשו סופרב
 :«n ג'ער ז"עד Xe הגיגח 'וריב םג יכ ןואגה
 רקש יתפש הנמלאת רמא בר םש ל'זו ף'כב ייגהש

C ae» nnmןשרחתי ןקתתשי ןכרפתי ןשרחתי  
 םימלאמ ונחנא הנהו רמא תאד המכ ן כר פ תי 'וכו
 ש"ע 'א פ"ר ר'בב תצק יונשב ה"כו כ"ע םימלא
 'קליב Ya םשב הז אבוה תקיודמ רתוי ןושלבו
 בר רמא p? "new" הנמלאת ו'טשת זמר םילהת
 ןקתתשי ןשרחתי ןכרפתי ארפק רב םושמ אנוה
 .'וכו םימלא םימלאמ ונחנא nm א"דמכ ןכרפתי
 ןכרפתא ר"ב שירב כ'ג .אבוה 'ג ךרפ 'ע ךורענו
 הרישק ןינע b^ םימלא םימלאמ ונחנא mm א"דמה
 א"פבו ף"כב תוסריג ויהש ירה obs ע"ייע דועו כ"ע
 'שוריבו ןיכופתא ל"זו יתאצמ ר"בב השמ יריבו
 B^ אוהו 'מגב תוכירכ ןושלמ sum ןיכרכתי סרג
 השמ ירי לעב תודע יפלש ירה כ"ע םימולא לש
 pP כ'ג B^ הכירכו  ,ף"כב 'שוריב םג בותכ היה
 ינשמב .א"ע תוחנמב י"שריפ ןכו הרישקו הדיגא
 ,ב"ע DU 'פסות !j'y םירושק םימולא : תוכירכ
 בושייה האר לבא voy וגישהש תוכירכ ה'ד
 .ט"מ p" תוחנמבו ב"פר מ"בב ט"יותו ע"בשפהב
 תוחנמל י"כ ה"מגר "פב Di יתאצמ י'שר 'יפכו
 ןירמוע : תוכירכ (א"עס ביכ "f 'גנא U5 ץבוקב)

 תוכירכ אבוה םשו .'ג תבצ yn כ'ע ןירושק
 ןיבוריעב י"שרב 538 b" אלו א"מ Ub ןיבוריעמ
 ןיאו ידרה יכ b^ אבוט ןכירכד תוכירכ 0" ,ז'צ
 nns הדוגאב ob 365 »yy םירושק 'ב 'ב
 ןכו .םירמא Dy תוכירכ ורכזוה ג"פ האפ תפסותבו

cos)ה'פר האיפ 7« ןייע שידגה לע תוכירכ  
 .האיפד ה"פרב ש"'ר ןייעו 'ד דומע שיר ^m ףד
 ןכו .אפתשנמ ךרע ןייע א"ער i va ןינעבו
 ס"לב («ND היפ ינש רשעמ יתפסות 445 ןינע

^bהדוגאו הרישק  Bund, Bündelה"כו  D'b3 

i3 - qu»אכש (ןומַּכ —  

ix^[הב .ל"צ] (רכ) 'עב ונשריפ רבכ 6ו'נק '). 
 "ילכב .ד"כ 'פ C[rb n ל"צ] (םיקרפ) השלשב
 ןיכירכמש רוע b (Cb^ ינב ילבנ ךירכת 070«
 C םילכה ךירכת לשו ('םיול לש רישה ילכ וב

^pםילכה תא וב רומשל  pusםיירפסמהו ןיכסה  
 תא אלו אומגב ןיפתושה 'פב .('טחמהו
 הינימ ךירכד o7 ד" $9« 6'ןילקרטה
 ךורכ היהש רחאל, B" (*ליעלמ ךירכו אתרופ
 רועישכ טעמ ךרכ ודבל ופוסמ ךרוכו רזוח C ולוכ
 ינש \ןתואב mess בשיו (" [דחאה] םנכיש
 ףד אימ ביפ DU) mwexs ולא 'פב .(''"םיחפט
 תומולא qm תוכירכ b^ םיברה תושרב תוכירכ (א'כ
 (ביעס ב"כ םש) זירכמו לטונ (" תומולאהו .תונטק

^bתואיצמ ולאד 'מק הכלה ףוסב .(" תולודג ןה  
 ןוגכ b^ .ןריסא ל"א יאמ אתכרכ (ףדה עצמאב םש)
 תושרב perpe) רודיג השוע םירמתה לעב םאש
 םירמתה ולפיש ירכ ^C ןיטונה ןילקד תחת םיברה
 םיברה תושרבש י"פעא יאמ וכותב חורה רישמש
 ןירשונה םירמת :ליבשב הציחמ ופיקהד ןויכ אוה
 א"פ .לחמ אלו ןריקפה אלד היתער ילגד רוסא
 שואי ינב ואלד comb ןיקזחומ םילקד ויה םא,
 םיצקש והב יחיכש אלד ןיכרכב ןילקד וא והנינ
 תופקומש הברה םילקד א'פ .(" יריסא והנילכימל
 6 מג wo" (* תוקודחו תוכורכ תורודה ,(" 'רדג
 ירהנס) תותימ עברא 'פד ג'סב .רדה 'עב b^ רבכ

Croהובאל היל אניזח ישא 23 רמא  sip? 
 ונחנא nm .היריחנמ יארישד יכירכ «Cm ץיפנד
 ןיכרכמ 'שורי 'גרת ('ז ז'יל «mee םימלא םימלאמ
 ןמגרותמבו ןוכרכ ימא 'פדב ה"יחא]* = .ןווכרכ
 איבה תוכירכ ה"ד .א"כ 523 י"שרו ןיכוריכ ןכרכמ
 מ"ב .ט"יותב י"שר םשב ה"כו ןכירכ ןכרכמ י"רת

itsבו 'א .י"רתב ג"ונב לבא ' posesןיכוריפ  
 לפנ תועטד רמול ינא ךירצו 5m ע"בשפהב בתכו

mes áo»ךרעה הזל ךיישש לילעב  ymשוריפב םגו (אנליוו םישב שדחמ םפדנ) היר 'יפמ קתעוה לינה ייפה לכ יכ  
 ךרכ אוה ילצאו םיסופד לש יב ךרכ y y יתזמר רבכו םייונישה נ"שו יא דב yn וניבר 0032 am יכרכ ייגה חיר
 שיירב ג"הכו )? DW 'פדב ןוכנל «mx (? € ,ב"'חב יא דב (1  .הטמל יתופסוהב ש"מ ןייע יכרכ maa ןינעבו -- יא
 תוינשמבו םילכה ךירכת לשו ^w ₪ לייצש ליינ )5 .ומצע םשב שירב היכו (+ .יול ינב ילבג לשו ךירכת לשו גייונבו ב/'ערב
 ררסב קר א"ס Di סרג וניבר יכ ע"בשהב onm יניעמ םלענ ןכו ךורעה לע ריעה אלש שודיהו n$ ןויעו גיל aec ביג
 uam" יפדבו רילו ויו י"כב ןוכנל ה"כ (* הנשמה וזל דקפנ ג"הר ייפו םש טיייותב ןייע יייאנב- םייבמרה ייפו )* .ךופה
 7 הא דו מ ע ולוכ :ה'מגר ייכ ייפב (* | .ומוקמב םיד Py א'עב תצק םייש י"כבו ,ליעל היכרכו . . ma גיונב )*
 תכומ יוכו לודג ךרכה לע ןטק ךרכ ותואל היל nini םייסו היימגר ייפמ קתעוה כ'ע )!! .ה"מגר ייפב היכו ('" .היה
 הנשמב יישריפב היכו pa (f.m) ר"הרב pu תומולאהו ג"ונב )!* | .היכרכל היל חנמו ס"ש י"כ "יגכ םרגש הזמ
 וניבר ןויכ bn" הזב ('* .ןיטינח ויו ייכב )15 .הטשה ws ךלהש יישריפ ןייעו םינבא לש ררג ייפ (* ,בייעס ב"כ ףדבו

 ה"רב מ"טשב אבוהש שריפש שיכ הזו U) — .גאב עיייע  דועו יוכו יאמ והנינ הליחמ ינב אלד com םש ימגב איעביאל
 יתאצמ התעו .א''בטירה ייחב ןייע (my 'וכו רדג תפקומ אתכירכ מיייו םש רובדה ותוא ףוסב ייפה nb בורק ש"עו אתשהו
 ייכבו ע"פדב היכ )!5 .םשמ קתעוה רדג דע ןושארה web [D כיאו ביעס איכ מייב (ינליוו םישב) חיר ייפב ןכ שרופמ
 .'א ךרכ ילצא ונייהו יב bw יב 453 ד"טב םשו 'א הרעהב ז"פק ,גיחב רדה 'עב תואפריגה age" יייעו תוקורחו ויו

 .ירשו גונב )1?
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 ודרי לקמו רככ מ"פ בקע eb" 575 ןיאצוי
 ויה Yon vow .הטמל ןייעו םימשה ןמ םיכורכ
 nm הז ןיקובדו pone ויה 'יפ הזב הז ןיכורכ
 דמע א"ער ח'ל 'מוי .ל"נה 'ילוח «nis הבקנלו
 ^n ז"עב היתכרכ ןכו הקבחו "פ הכרכו אוה
 ב"כ תינעת ^« ארדוס ךירכ : ח'ע אמוי- .ב"ער
 ,איויח היכרכ p" תבש ,והנילקשו והניכרכ א"ער

vומורת 'ורי ,הילע אכירכ .ט"סר ג"פ תינעת ' 
n'bה"מד  Tyהילע ךירכ , awא'מד ב"פ ז"ע . 

 תחת ג"ע ה"מד ח'פ 'ומורת 'וריב ל"צכו הוה ךירכ
 תבש .ןירוטקמ ע"ייע ב"עס ח"ד ב"פר מ"ב v^ ,רירב
 לג ל גמ ש םוקמב b" אקיז ךירכד אכיה א"עס ט"כק
 qn O^ a3 ילשמ) בוסת 'גרת ןכו mmn ףשנו
 תא וב ךרכמ ט"פ מ'ב 'ילכ 'תפסות לעי פבב ןכו
 הניכרכיו .ט"עד ג'פ 'גינח 'ורי quio ע"ייע הטמה
 5D3( ד"ט תחת "n'y: ב'פס «ow bw ביסב
 paye ונתינ רפסהו ףייסה ה"לפ ר"קיו לעופבו

 ןיכרוכמ ונתינ לקמהו רככה םשו 'וכו םימשה
 'עבו ליעל ןייע םימשה ןמ םיכורכ ירפסבו 'וכו

ow soןיכורכ  mלעפנב .הזב  'bvט'ס  
 Y57: ח"פס 'ומורת 'ורי 'וכו qn אמש א"ער

qo»ג"לפ ר"ב לע פא .ךירכת ע"ייעו ונירסב תמה  
 ,טליו .טאלו תולמהו ^«: אלצחמ אדחב ךירכמ
 ןמגרותמב ןייע שרשה הזב ןימגרותמ cen .הטול
 יפ ר"להקב ל עפ תא בו ,תואמגודה יוועל 'חה לצאו
 ושאר b^ (תעלבנ 'תו ףיִרְּביִמ הישירו המכח הבוט

 — [ףוטע היה

 תפקומ Ty N272 פ"לכ וא אָּכִרֶּכ א'לכ) 722
 eine mit einer הלודג wy קר ל"זרדבו המוח

(Veste, Burg umringte Grossstadtהאורה 'פב  
 הליגמ שירב .ךרכל סנכנה )5*0 א"מ ט"פ תוכרב)

poss (wwתולודג םירע .המוח ןיפקומה  
 jaa ןיוריק ומוגרת ^Gn s ישוהי) תורוצב(ו)
 .(המוח תפקומ wp י"לב b^ ב'א) — .6'ןכירכו
 רוצמ ,דוצמ p 606% "bb^ ב'ר תנוכ ה"יחא]|*
 רוצמ O^ /b תלהק qb םינקז 'ע וקיתעה ןכו
 יב ,יד יקזחי ;גיל ,זיל ייעשי) Qoo )^ ;5 םירבד)

(nosל"נה ס"ל איה יכ ןוכנהו  mar wes» 
 ,א"ער ב"כ תינעת ב'ער ג'נ 'מוי אכרכ לקשמה

^onע"לב ה'כו — : ו"נ  eםוקמ לע םג רמאנו  
 n^ הלודג vy לע רתוי לגרוה ל"זרדב לבא ןטק

vvךרכ איהד אורק ₪" ייכ ביש לארשיב םאו  
 )^ mp םילהת ךיע 'גרתו לארשיב אמאו בר
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 ודיקפהש ימכ ,ז"ל מ"בב םג הזמו רו רצ b^ אכרכ
 ןייע תוכירכ ינשב ץובקה pen דחא ךרכב ול

"weךרכ לעפה הזמ ילואו  ^bדחא רורצב חקל  
 י"שריפו ינתו ךורכ .ז"'פ תוחנמו ב'עס ד"ל תבש
 הרותב ns" ךרכב םירבדה ינש ינתו ךורכ תבשב
 תוחנמ das Umwiekeln הפיטע p'53 דועו .תחא
 ס"לב רועו .לעפה הטמל py ךרכ לש טוח .ט"ל

«bךירכתב םיזחאנ וילעש  Heft, Buchrolle 
 דועו ד"י 'ה ש"הש (ullo) לילג קתעוה הטישפבו
 הזמו ,אָכְרָ vy (a3 יג ;יט s3 לאקזחי) הלגמ

 ךוכב םדא ינב 'ג וב וארקי אל ב'עס ט"כ מ"בב
 'ג וב ורקי אלו ד'ער m  ב"פס מ"ב 'וריבו דחא
 הללגנש הליגמב וא T0155 רפסב רמולכ דחא ךרכב
 איה ירה :זעוב הנהו 'פ nmn תור ץובקהו .היפד
 לע םיבותכ bn אלה רמאנש םיכרכה ןיב הבותכ
 jon רתסא תליגמ רמולכ םימיה ירבד רפס
 סרפו ירמל םימיה ירבד ירפסב הבותכ רבכ הרופס
 'ליגמ 'וריבו תוכלמה ירפס ראש ןיב איה המושוו
 םייכראב הלעמו הבותכ איה ירה an^ ד'ע ע"ד א"'פ
 ידמ יכלמל םימיה ירבד רפס לע םיבותכ en אלה
 ע"ייע ,Arehiv 40/60 איה "גה וז יפלו כ"ע סרפו
 :ב"כ מ"ב אתכרכ םשה my) — (55 Aem ךרא
 הכירכ 'למ והורזגו רדג ma י"שרו וניבר b^ יפל
 ןיעיבצ 'למ םא יכ הזה גשומה ןמ הז ps ד'עפלו

Gabisel)פ'למו אָתְכיִרְּכ  àלוגיעו ףקיה  Kreis, 
Umzüunungלמ וא " "^ cireus, xíoxogהיארהו  

 יוכרכ לכ (א'מ s mónm ויתורדג לכ 'גרת יכ
 ע"ייע דועו אבה 'עב יתאבהש 'דמבב י"שר ןייעו

TPיכרכ םגו  "nnתבש  ps bnונינע  naa 
 Rohrmatte הנק לש תלצחמ e ע"למ םא יכ
 ןאכל ךייש דחוימ 'עב רדסנש 'א הכורכ לבא

"yא"עס ג'לק תבשב ינוניב ל ק ב לעפהו —  
 nbn ^v .ו"טק םיחספ ,וכרוכ :ג'לק םשו ךֶרּכ
 'תפסות W, רכז ע"ייע ךווכ היה :ז'נד א'פ

navםשו ,ןיכרוכ ויה ב"פ  m'ךורכל ידכ )9 , 
 פ'ר 'טוס אתפסות OD) ר"פ הליגמ אתפסות ןייעו
 הליאשהבו qn3 א"מ ה"פ masa לועפ ינוניב .ו"ט

qmoט'ע :ח'ע "לוח וירחא . pi pur ^b 
 'תפסות עמש תא ןיכרוכו ןכו — anhiüngend רובחו
 ימגב םשו ח"מ ד"פ םיחספ ,63  ב"פס םיחספ

ansלארשי עמש םירמוא עמש תא ןיכרוכ ויה דציכ  
 י"שריפו ןיקיספמ ויה אלו דחא 'ה וניהלא 7"
 ןישודיק הָכּורְּב הבקנלו .ה"שעו ןיקבדמ + ןיכרוכו
 ןיא . . . ןיכּורכ ןיאצוי in תבש רכז ץובקהו .ו"פ

 .תורוצב ארקמ ילכ ןכירכ ג"ונב )!

 ְי
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 םידוהיה םג םש 39" 384 3" רענעיוו ןייע הנטק

 — [('ב ^« b" תוינומדקה לע והיתתמ ןב)

 ותפ לכאו הפמב ודי ךרוכ b" 'א ךרכ ע'מ) 722
Brot essen mit einer Serviette umwickelten 

  4'פב  ^nירק לעב 'מגב ותמש « masביכ 6
 ,דחיב םחל ולכא 'יפ ידדה ידהב אתפיר ('יכרכ

 תינעתב ה"'נכו ה"יחא]* « vביתי א'עס  spךירכ
 רמא אלו אתפיר ךרכו ביתי ב"ער ג"כ םשו אתפיר
 .6א תפיר וכווכ ('ובותוא ןנבול והל

 י"כב םשו  vbאתפיר וכורכ רמ ןל רמא אל
b3' עב ג"הכ 'וכו אתפיר ךרכ' imp לוח" Cni 

  t5 nav wy,ד"לק ,ג'ח 2 רד ע"ייע :ז"ק מ"ב
 / ךוכימל יניבשוש ועבו 'ג ב"ל םירבדל 'א י"ות

aneצ יב'ח) לב 'עב וניבר יכ עדו " "pי"פע)  
n' "b5" יאלבב ילכא אקד (יתחכוהשכ m 

 תליטנ אלב ילכאו ןשי nena והיידי יכרכ :6'ק
 n'7 א'עפ ז'ק 'ילוח י"שריפ כ'ג ןייעו ,ש"ע םידי
 vp י"נ אלב םחל תליכא ךרכ e^ ןכל ,הפמב
 ארקנ יכ b^ mn יוועל 'ה תעד ןכו הפמב הכירכ
 ביבס ןירשוקש הנטק תחפטמ תכיוכ ov לע
 יעב .ש"מ ןייע םירגבה וכלכלתי אלש ראוצל

 — [ה"כר .א'חב היתחספא

ypuco- י"לב ןונכליסרכ ל"צו) ןונבל ךרכ cen 
(Gartenmelde A&yavovהמ  

 אחסונ )72 א'פ םיאלכ יורי) ןונבל יכרכ ןוהנמ קיפנ
 bw הייחא]* = .ןונכלופרק yy איה תשבושמ
 'עב האיבה ךא הלמה איבהל 25 חכש ל"נה 'עב

qunםשב  ivi)ונינפל לבא ןושמש  "Wיפב " 
 ןינבל ינריק :'וריה םשב ד"מ א"פ "יאלכל ש"ר
 ןיסרוכ ב"ח ר"ל ^Y י"כבו ןונבל .יבריכ 'וריב ג'ונבו
 היסרוב B'p י"כבו ןונבל יסרוכ ר'ב י"כבו ןינבל
 3n" ר"פדב לבא רתוי דוע שבושמ ע"פדבו ןונבל
 6 ןונכליסרכ ל"צו ןונלביסרכ תחא הביתב ןוכנל
 י"צפירטא זעלב אוהו ונמשרש 'ינויה הלמה איה איהו
 י"למ Melde, atrepice ט"יאלב (ר"פד ^3 'יפל)

 — [887 ףעלל 'צנלפפ ןייע 6%

(Trinkglas וכ "b &23» D'bs (ד'עפל q72 
  7vג'פו םילקש 'וריו ^7 ח"פר תבש

r3(תוסוכ 'ר לש ןרועיש) ןתותשל והמ ב'עס  
 רחא ךרכב ןייתש 'יפא הרמא אדה . . דחא ךרכב
 אצי תחא תככ ןאתש "א : ח"ק ילבב םיחספכו אצי

 ןכו י"כב ה"כו ימ ור ריעל ןויכו אעישר אכרכ
 אלכחמ אכרכ ^b) ,דיכ רבדמכ ריעמ '3 י"רת
 y" ראותמ םימעפ הברה ימורו (אדורמ 'א י"רתב)
 א"כ mo có" ונייה ריע urbs ר"לב ומכ) ךרכ
 ימורבש לודג ךרכ  ד"ע ב"מד Ye* Uy Y ב"עס
 ה"כ ימור bw לודג ךוכ ב"עפ n^p םיחססנו
 6 טיפק סיד) ג"כ 'יעשי 'קלי י"כו ת"האבו 'מ י"כב
 איליסאב 'דב טמשנו םינשיה םיסופדב ה"כו ימורבש
 Y3: תבשב רוזנעצה jb הנתשנ ןכו רוזנעצה ןמ
 'ופדבו ימורבש לודג ךרכ הנבנ W^ ס"ש י"כבו
 mmo דיתע תקח שיר pb .ימור לש טינשיה
 ב'נ 'פ בקע eb" ,ותציחממ לודג ךרכ לש הרש
 ינש ונבו (Remus, Romulus) ולומורו ולימר דמע
 םיכרכ תבישי .ב"ער p mons" ,ימורב ןיִּברְּ
 םירפכ וכפהו .םילודג םיכרכ :נ"ל 'יכרע ,השק
 ,רפכ ןב TW ןייעו :3^ הגיגח ךרע ןייעו םינטק
 איממע יכרכ .ה"צ .ןירדהנס ,("טק oU ךרכ ןב
 b v3") תישארב) םתריטבו 'לקנוא 'גרת .תישבכד
 .ןיכרכב €^ 2^ «cw םירצבמב  ,ןוהיכרכבו
 'גרת (תיכ '5 םש 485 תולודג תורצב םירעהו

impןכירכ  jmןייעו אדחל  mb "wsקוספה  
cos $3 "bךירכ  buyעמ ורזג .כ'או כ"ע ' 

 v^ תומוקמה תומש oy ףורצב דועו —  ,םדוקה
 'תפסותכו גרזה 333 הכוכ ד"ע 23'3 b'3 יאמד

 'תפסותו ,ברח תיבד אכרוכ 'פריא י"כב ד"פ 'יעיבש
 בקע ףוס ירפסו ארוגניס רבד אכרכ םש 'יעיבש
 "יעיבש 'וריבו ארגנס רבד (אברכ) אכרכ םש 'קליו
 'פסותבו אדגנס רבו אבר הכרב ס"טב Y'y ו"לד ו"פ
 רעיוביינ "יעו ארגנס רבד א ר פ כ ו 'פריא י"כב םש
 יכרכ : םי ףורצב ץוכקה אב םימעפ הברהו — 8
 ייבוריע ,ה"צ : ד'נ .א"כ תבש D") : 'ו תוכרב םיה

nts unא'לפ ר'ב :ה"מ הדנ :י"ק ןיררהנס .ו"כ  
 SUD ן'רדבא ינכשמ 'פ ר'שהש ט"יפ ר'דמב
 'עב .וניבר סרג םש ה"רב NT "pes" םוקמב
 סרג DU ה"רב איברע םוקמבו ,םיה יכרכ :הטישק
 םיה יכרכ יכ imb שי mb on יכרכ 'ב ow י"כ
 Küstenstüdtie des יעצמאה םי ףוחב םירע ונייה

midtellándisehen. Meeresהנטק איסאל ןיכיישה  
 ,ג"חב per 'עבו ר"מר א'חב ש"מו יקירפא ע"ייעו

ewךלה רשא אילג םג ד'עפלו  y^ new 
 Galatia וא יעצמאה םיב Galata יא איה (םש ה"ר)

 איסאב VoXXMav (PoXDoYosuxia) 3'5 ארקנש

mus (!0235 עיפדשבו ,רייפדב  )23252 3053 ?( me»ג"ונבו סיש י"כב ןוכנל  amwרצ תינעת סיד ןייע ל"נה י"כב )?  
 pn ןול ww אלו בייעס דייסד א'פ תינעת 'וריבו וכורכ cm ןל רמא אל אתפיר רמ ךירכ יכ טימ yam (*  ,ט"ס

 .ןונילפורב וינר זמר יס םיאלכ ילה ז"ואבו )5  .ןוכירכ
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 יתשו כ'ע ש"לקרצ ןושל םכרכל ל'זו (א'ער דיצר
 ,ו"פרו .ב'פס מ"ב 'ילכ 'תפסותב ^pu תואסריג
 ררגל ףושל דיתע אוהש לכ w^ ןושארה םוקמב
 דיתע (DN :ינשה םוקמבו ,[בכרכל ל"צו] בכרכ
 ,'וכו םטרשיש דע טטרשלו םכרכיש דע םכרכל
 'יחבזב תועד יתש bio וללה תואסריג יתשש לנו
 ייגו יסוי 'ר תערל הליבקמ בכרכל 0355 ןה ל'נה
 בבסל בכרכל "פו מ'ר תעדל הליבקמ םכרכל
 עכצ y" תורוצו םיחרפ רייצל םכרכל 'יפו הגוחמב
 הטשה וזב ךלה "ילוחב י"שר mm .םוכרככ םודא
 כ"ע ל"יינ popu םירויצב "יפו רכרכל סרג ןכל
 ^n .ח" תבשב ושוריפמ י"שריפ ריבסהל שיו
 םיחרפ ןהב ןירייצמש ףסכ ילכ תחת ל'זו תירפנ
 תורכינו תוריחשמ ןהו תירפגב ןנשעמו טרחב תורוצו

pwצ"ל אוהו כ"ע ר"יליינ  nielle, nelle, 
sehwarze Zierrathen einarbeitenןהו  jnםידקושמ  

 ,םש תבשל ל"מו yb ה"כ תומשל ייפ ןייע מ"לב
 'יחבזב רויכ ןושלמ אוה י"שר תעדל רכרכל כ'או
 מ'ר וא) יבר תטשכ הזו ,םירויצ cv "ow .ל"נה
 ל"נה ה"מגר 'יפבו ם"בשריפב לבא (ךורעה "יגל
 םיאנת ינשמ דחאד אבילא םתטש רימעהל יל השק
 בכרכ מ'לכ 'יפו בכרכי סרג ם"בשר יכ םיחבזב
 ןירויצו תוטילב ל"הזב םייס ז"כב ש"ע חבזמה ביבס
 השקו כ"ע ןכ ןיורק ןהב ןישועש תומוגו םילכבש
 יבר ירבדכ שרפמ ךיאה סרג bv" 'ר ירבדכ םא
 םכרכ סרגש ה"מגר b" לע יל השק «i (מ'ר וא)
 עבצב רויצ רמולכ ןווכמ )^( ^33 תערל כ'או
 cercles צ"לכ p^ ש"לקוצ זעול ז"כבו םוכרכ
 pw םיחבזבו — .ג"עצו יסוי 'ר תעדכ איהו הגוחמ
 דח יוה (םיבוכרכ) ירת קחצי רב ןמחנ בר רמא

Cwרמולכ וקותשנ אלד םינהכל דחו  Now 
 'וריבו) בוכרכ הזיא :םשו ,הדובעב םהילגר ודעמי
 BN" חבזמה 20535 והזיא :א"נד ח"פס םילקש
 םוקמ ןרקל pp ןיב (גיפס םילקש 'תפסות ןייעו

 — [םינהכה ילגר ךוליה

T7333םיגרוא לש טבש 06, 48% י"לב 'יפ)  
 -Steh am Web ןיטוחה ןיטבוש וב רשא | =

(tuhl, Weblade, Spuleא'פ תבש) ןיי איצומה 'פב  

 .(*דכרכה שאר הב ('רורגל ידכ תיכוכז (ינשמב א'ער
 שוכה ת א ('נשמב :בינק םש םי לכה לכ 'פבו
 עינצמה 'פב (וב ףוחדל (דכוכה תאו

"EE 10»-—-T79 . דכש 

"weiדחא סוכ ךותל ןתעברא הריע  j'yצ"כו  
 ירישו תבשל ע'הק (b ir^ דחא ךרכב שרפל
 ימו .ל"נה פ"למ mb ל"נו (םילקש 'וריל ןברק
 הז רחא הזב יכ העוט אלא וניא הז רחא הז 'יפש
 vU" ןייע אציד ימלשוריה לע ילבב* יגילפ אל

qp 
 השיוחמ לש ברח אכורכ ומכ 82135 ס'למ) 12 +

(Pflugeisenרב 'עב ש"מ ןייע  GT"םיצק : 

 'ב ברח 'עב וניבר "יג יפלו am "ג יפל (האלהו
 .לוצי 'עו

Knoten, 4$? 251 = 42 פ"למ ד'עפלנ) ךיִרָּכ + 
YD פ"ר ר"קיו (Absatz an der Pflanze 

 r2 הכותל ןיעמהש קרי תנגל לשמ ןיבא ר"א
 ימ לכ ךכ ןיכירכ השוע איה הכותל ןיעמהש
 b^ םיערוצמ םינב השוע הדנ ותשא לצא ךלוהש
 ךכ םיחמצב םיטמקו םירושק םיחמצנ םימה יוברמ
 תופילק ןיעכ םיטמקה יכ תערצה אובת םדה יוברמ

ryתוכורכ :ט'נ 'ילוחב י"שר 'יפ ןכו תופילק  
 כ'ג b^ כ'מו .הפילק לע הפילק ירלינ ירלינ
 'א ךוכ לעפמ הלמה ww הארנ קו ןיושק

"m ךשמנ וירחאו Riedgras, carex ^b. ריבשמהו 

 היושע איה "גה ד"נקת זמר עירזת 'קליבו ,יוועל
 ,ואיבה אל צ"נלפפב «sp ןיציב

 ?pop םושמ :'ג ק'ב Gund לוגע (b^ יִרָּכ *
 uv וא פ'למ לוגעו רצק b^ אכירכו
 .'ב ךרכ ע'ייעו 'א ךרכ 'עב 'מושרה

 .סואיניזיג ןייע ןיעיבצ 'למ בבוס 'יפו מ"למ) 2393
"nar Günfassung, Randמק הכלה ףוסב ' 

 רמוא ('ריאמ יבר בכרכ והזיא (C270 םישדק ישדקד
 .בבוס הז רמוא הדוהי רב יסוי 'ו רויכ הז
 לבא 'מא 'פדב םיכרעה רדס רחא ונררגנ ה"יחא]*
 quam הז רדסנ ךווע י'כב ןכו םינשיה "יסופדב
 C5 תיל n v5; תומש) מ"ל בכרכו ,םוכרכ 'ע רחא
 י"שריפב ה"כו יסוי 'ר תעדכ אוהו בבוס ומוגרתו אוה
 לוגיעב ביבס ףיקמה רבר לכ בבוס 'ה ,ז'כ 'ומשב
 לכ א"עס ה"כ "ילוחמ היאר wm בכרכ יורק
 םיחבזב סרגו 'יפ ןכו בכרכלו . . ףושל דיתעש
 בכרכ שוש ק"דונו ם"בשריפב 2202 ג'הכו םש
 ןינעה לכ ש"עו הגוחמב בבסל רמולכ םש ושריפו

nmmוגיבר סרג םוכרכ 'עב  "binaןכו םכרכלו  
 ףד יגנא ייכ «ynp יילוחב י"כ ה"מגר 'יפב יתאצמ

 ייארכ דורגל ל"צו ונינפל mem (9 254135 sn ייגה בכרכ שרשב איבה הנוי ירל לוסאלא באתכבו (1  .יבר גיונב (+

 גייונבו o) רצ תבש םייר) V3 ףיירבו יזיפ תוינשמב היכו יוריב ןוכנל ה"כ )5 (wey mum in ררג 'עבו יוריב
 'ג שב y" ךורע י"כב הייכו תילדב ייגח רקיע יכ הרומ םיכרעב תויתואה רדס לבא דרג 'עב היכו ךורע "23 «'m רכרכ

jq» wyתרזגמ חכומ  noon5 ,יוריב היכו )5 ( mésויו י"כב  vs)תוינשמבו םיש "33 ה"כו  "bוב בוחתל גייונבו . 
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 יול ('v5 b) השעת רשא רבדה הזו תשרפ הבר

 .הבוט jaw ןימ ר"לב p^ ןודכרכ הדוהי ןוטניקי
 [ima ב"רו ה"שע יתכואה "275 y3' ה"'יחא]*

 ןכא אוהו ןודכרכ תואחסונ לש ןונידוב םוקמב
 ר"טב ז"מיר ןייעו 827235 ם"לב ה"כו ל"נה הבוט
 y'"y אנדכדכ ת"לדב 'יגה םייקל שי pow 24 א"ח

 — [ש"מו ל"נה

 ז"מיר תעדל זוכרכד אזיע +: ט"נ pons זּוכְרֶּכ +
 לבא 50/6 םוקמ םש 100 ב'ח ר"טב
 .ש"מו ןיברכ 'עב וניבר יג ןייע

 םייעמ ינבל לאשוהו 'א «qu ןושלמ 'יפ) הָבּורְּכ 1
(das Gewundene, Gewickelte, der Darm 

 הפירכמ 0/5( תחנ «m אלמ בוט תשרפ ר"קיו שירב
 אכורכמו אניטק אכורכל איעמ תנכמו איעמ תנכל

 ינב לש ןיקד ולא ב"א) — .איבע אכורכל אניטק |
cy»םיבעל םיאפורה לצא םילדכנו םיכורכ םהו . 

der *|אניטק אכורכ הז יפל ה"יחא = «ep 
  .Dünndarmא'כע אכורכ . Dickdarmךייש כ"או

 'א ךרכ יעל  xumיבמ היעמ יבל אסירכמ
 ייגה המכחה 'פ ר"להקבו 'וכו אניטק תכורכל היעמ

ipo ןוכנל 'יארכ איעמ m5 5n איעמ ma 
 .ש"מו תנכ 'עו ארודה ע"ייעו ו"עקתת זמר תלהק —

  "wvה'ר  wp:ז'נד ! pon exהכורכ קספא ןימוי
 ךמדו  ^b'וריבו תמו ויעמ ינב וקספנש  nonא'פ

pet y/b3 יכ ym — הבורב קספא ,ס'טב ג'ער, i33 
 לש  myארקנ  ieפ"למ  Aelהזיא שי ילואו

  em[םהיניב —
Gon p» n232א"י ארקי) .והנימל בגחה תאו  

 .("יהונזל הכורכ ימלשורי 'גרת 07
 [ nnsאבזרכ ג"ונב  semע"ייע בוזרכ ומכ !722

 תעטומ ייג וניבר ירפסב ילואו ךוזרכ ל"צש היתהגה
ns ונררגנ םיכרעה רדסבו -- .הכזרכ ל"צו התיה 

 ףוסב 'עה הז ללכנ 'ינשיה 'יסופדב לבא 'מא 'פד
 -- [ז'חא אבה 'ע

 ר"לב Kranich M ץובקהו (bis y'53 אָיְּכְרּוכ

(rusמגב וב שרקמ שיאה 'פב '") 

 שיקל שיר ?"yb v5 pev) ותב תא שדקמ שיאה
myאיכרוכ יכ  ") nanחנשמד אכילו התיהו '") 

 ארפסבו G'yo ב'צ םש ('וככ איצומה 'מגב
 יט קרפ תואטחד ארובד) דיחי לש בלח תאטח 'פב

 C 22323. C [םיזגולו זגלמב] ןיזחוא םינש )1 ישרפ
 םצע וא yy םיגוואל שי, דכרכ b" ןיטבושו
 לש טחמל המודו ('דכוכ ארקנו דח ושארש
 ל'צו] (יתיכרוכ) jv ןשלב ww ךכו ןיאקש
 וינפל חותמ אוהשכ יתשה לע וריבעמ ('[תיכרוכ
 ןיטוח ינש ןיב ןילידבמה ברקמו ןיטוחה וב טבושו
 Cpsbnnb םיחונ דימו םינותחתהו םינוילעה
 C תכסמה שפנ תחתפנו םינותחתה ןמ םינוילעה
 ירה אלא בא הז ןיאו ברעה טוח הכותב תוויל
 לע קדקדמה אוה קדקדמהו C yon ללכב אוה

emnקבדיהל ידכ בועה  cp Cynbnbi 
 קתעוה כ"ע ה"יחא]* = ."הנירא ללכב והזו וריבח
 (אנליוו ס"שב תויעט המכב ספדנש) n's "פמ

^evירה טבוש לע ןכ  swקדקדמ ךסימ 5553  
 ןויצה הז איבה וניברש ןעיו 6 ה"ע .(nae גרוא ללכב
 ןכ ומכ (םינטק םייונש תצקב) 'יפו 'א טבש 'עב
 תבשד ס"שה ירבד לע םוקמ הארמ טמשנ ילוא ןכל
 רצ תבש 'טב ע"ל לעב ןוכנל ריעהש ומכ :ה'ע
 ייפב דכרכ ןינעב en" האר וניבר יכ ^b וא : וס

m^ףא ןאכ וקיתעהו :ה'ע ףרב איבהש  BNרקיע  
 םש ח"ו "פב יכ עדו :ה"ע ףד לע בבוס "יפה

cemאלו) םיסופרב ךורעבכ ל"צו רבדכ תועטב  
 תיכרכ דרפנה .jb תוכימסה אוהו ד כר כ (י"כבב
 יחכונה ךרעב «wu איבהש (יתיכרכ אלו ל"צכ)

es ymלז"ררב התנבנ בור לע  mv nobתוכימסהמ  
 ס"טב w^ ךווע י"כבו ילבב ס"שבו דרפנהמ אלו
 ז"יפ תבש 'וריב תועטב רכרכ ה"כו ףוסב ש"ירב
 יפ האר ירפסבו ד"ע ה"מד me 'ומורת m : ז"טד

vxוריבו : א'יד ח"פ תבש 'וריב דכרכ ןוכנל לבא ' 
OUוריבו 3 הרעה ןייע א"פ ' Uyג"ע ג"מר ג'פס . 

 קירטש ןיאקש לש טחמל המור b^ ב"נש ק"העבו
 -Strick ש"אלל ןויכו א"לב ew" אוה וא ל"ידאנ

nadel, Spuleהשוריפ ל"נה י"ל םג תמאבו  Haar- 
[nadel, Spule — 

pD7232 47275 'עב 'מושוה "55(  ^bןכא  
 תומש 'דמ Karfunkelstein) הכוט :

nav יתפסותבו זגלמ 'עב היכו )? .םילכה לכ 'פבו ןמ טמשנ עיפרשב לבא 'ציניוו יפדב היכו דיילו ו"ו ייכב oa (t 

 ל"נה תבש 'תפסותבו יא טבש 'עבו ןאכב ךורע י"כבו ארפסבו תבשב (5 | ,(יי) טייפ  ^anי"כב )4  .תלדב ל"צו רכרכב
 םג ןוכנ ה"כ (5 | ,ירוכרוכ ז ע ל ב דיל י"כבו ידיכרוכ לייצו יריכרוכ 02 י"כב (5 = 3335 ריילו ויו  'y3עייפדבו יא טבש

 ה"כו (* .קרפתהל (!) םחנדמו תועטב קתעוה ח"ו ייפבו קרפהל ןאכב  ces.רעש חתפנו םוקמב טבש יעב לי'צכו חי"ר
p" y» קחדהלו יציניוו ידבו ימא 'פדב ה"כ )% on» ייפב היכו ךסימ ג"ונב לבא :היע תבשב םייש ייכב on )5 
n^» יפב לבא ץלחהלו ל'צו םחלהלו קבדיהל :יחכונה יעב ליסאבו 'זיפ ר"פד' quy» ץחלהלו קחדהל 5 cw יב 

 ךורעבכ ל"צו םלחהלו קיחרהל ידכ שבושמ רתוי  yaע'יפדבו הינזל ג'ונבו וזו י"כב ה"כ )!9 .ץלחהלו קחדהל ירכ קד
 ,חגשאר ג"ונב (5% ,איכורכ יכ גיונבו סוס שרש ק"דרב היכו ('* .ריפרב ה"כ )!5 ,הנימל



 תיִמְּכְרַּכ * — «N20 וכש

 ןמכרכ וא שרופמ (ow ,ךורעה "ג איבהש ov | איכווכו 'גות «Cr ,n ^m רונעו םיסו .היב

 םוכרכב םילכה ןתוא הפייש ל"זו ןואגה םשב
 s^ םשו (11 רצ ט"דסב) 'ילכב ג'הר 'יפל ותנוכו
 ע'ייעו .כ'ע םוכרוכב םילכה ןתוא הפיש רמולכ
 תפכ ע"ייעו ט"מ ב"כפ ^55 דוע אבוה םשו ^ קרפ
 ונינעו לעפתנב טרפבו םינפ ףורצב הברהו — ,'ד
 בצע וא השוב ינפמ םוכרככ םודא השענ והארמ

vב"לד ט'פ םיאלכ  : "mב'יפ  תובותכ  nb 
v3ומכרכתנ ג"לפ  ovisא"פ 'דהנס 'ורי .יבר לש  

 א"פ "שודק 'ורי .ןועמש s ינפ ומכרכתנ .ט"יר
 יתבר 'תקיספ ג"ע ו"טד א"פ האיפ 'ורי :א"סד

 ym רוע 'ייעו ,וגיתובר לש ןהינפ ומכרכתנ ג"כפ
 'ע רחא םכרכ ע"יע דועו 'ה םרכ 'עב תואמגוד

 — [ןמוקמ רקיע ןאכ לבא תימכרכ

Umschanzung, Boll- ש"ע םוקרכ =) םוּכְרַּכ R2». 

  werkםירבד) רוצמ תינבו 'גרת 2/3)

 יעבו ה"יחא]* ,םוקרכ ע"ייע ןימוכרכ ינבתו

 'א םוקרכ  ^bה'כו ןמגרותמב םג 'יגה ף"כבו ,ב"ר
 'כיא 'גרתב ף"כב  B^ /wךורעב לבא ןימוכרכ ונבו

 [ונינפל ה"כו ף"וקב 'ירבד 'גרת םוקרכ 'עב איבה —

 ןמ .ראותהו א י"לב =) םוּכְרַּכ 8
 -was aus Kup תשוחנ ןמ %

que (2 יחיכ בי menm קוצי 'גרת (der dst 
 ןכו ה"יחא]* = .השוחנ 53 אמוכלכ ^5 ,אמוכרכ

 מ סש) השוחנ 'גרת ^ m'חה לצא י"כ ^3 "פל
B^ א'מו ;ד'כ ,'כ םש 'גרתב ג"ונב ןכו יוועל. 

 בויאב םינקז 'ע תקתעהבו ,ה"ל ^ יילהת 'גרתו
 תישארבב ןכו םש  NP NIS UMלא יב ,היכ:

6 — 

 תרפועו לזרב טעב lei, Bleierz) תרפוע) שימְּכְַּ
 אלזרפ סומלקב 'גרת )0 ^s בוי

 יא "'ורי 'נרתב- ה"כו ה"יחא]* .אשימכרכו

 טירקסנס 'לב אוהו תרפעה תקתעהל 5'3 ,א"ל 'דמבל
krikuשימ תלמו 3-5? פ"לב ונממו  sinפ"ל  o^ 

 — א'ש run ף"זרהמ ע"מב סעלרעפ "ייע תשוחנ
 ע"ייע ס"ט אשומכרכ ב"ער א"יק םיחספ ס"ש י"כב

 — [ז'חא אבה ע"ייע mp -- אשמרכ

 א"ער ט"י 'וכרב (תחא החפש םש) תיִמְּכְרַכ *
 תררחושמ החפש תימכוכב השעמ

 אשנ 'קליבו rb ה"פ תוידעב ni 'וכו םילשוריב
 ט'פ ר"דמבו : ח"יד ב'פס 'טוס 'וריבו ו"שת זמר

 ומכ my sim ינוי 'לב ןכ ב'א) — .(' אתינונסו
nons]. my00% י"לל ןויכ ב"ר  y 

 י"שריפ ןכו ל"נה ע"למ אוה יכ ןוכנהו ל"מרב 03
 Kranich = ז"עלב האורג )0 ייטרי) רוגע לש 'גרת

grueתלמ לע 'גרתה הז איבה 'ימריב "יפב לבא  
 ק"דרמ לבא 'שוריקב wes" םג ל'צכ כ"'או סיס
 435 היה וינפל יכ :«n 'ימריל 'יפמו סוס שרש
 לופאלא באתכבו ונינפל 'יאדכ 'ישוריקב י"שריפב
 איכרוכ כ'ג ^5 +(רעיוביינ 'צוהב 400 הנוי 'רל
 רפסבו .םש הימרי 'גרתמ mass eam ל"נה ע"למ

nansזמר הזו איברוכ סרג יזגלא ש"רל םלוע  
 איגאלאאז ןהאזיוועל) ברוע corvus ר"ל תרזנל
 ^D ףכב איכרוכ ותסריג nmn םג םא לבא 9
 — Krühe 45% gba דועו ברוע 25 eb אוהש
 ל"צו ס"מ איכרוכ אדהב ג"ער ה"כד ב"פ יאמד "ורי
 מ"ב 'וריבו ג"ע ג"כד ג"פ יאמד 'וריב "875 יקריפ

n'bג'ע י"ד ] — 

 ינתגרג ע"ייע 'א ךרכ jb אתכירכ ומכ אָחיִכְרַּכ *

 .אתענ 'עו TOW ב"ח 'א

ND232 +א ךרכ ע"ייע ', 

 P yon 5 פ"למ אָמְּכְרּּפ ס"לבו מ"לב) םוּכְרּכ
 לעפהו Safran, crocus, Xxpóxog "n י"לב

 אקשיר אמכרוכ it Safran fárben» 0313 ונממ

 ןמפרכ וא jpvo .C קשר p3 crgo Pp' תגש)
 C'w קרפ ףוסב .69 קרס 'עב (ב"מ ויטפ 'ילב)

 ,חיטהלו םכרכלו ('ררגל ץבשל «Gv ןילוחד
 םטפמה 'מגב תותירכד ק"פב םוכרכו דרנ תלבש

nma)א"מד ד'פ 'מוי 'וריב ה"כו ה"יא]* | 6 'ו  

«TYק"בב ה"נכו  v "bג"ער כ"ד ב"פ 'דהנס  
 ץובקהו םוכרכ האילמ הרש  .ו'טד ה'פ ב"כ 'ורי
 'ורי ,ןימכרוכ האילמ ד"ער mn ב"פ תוכרב 'ורי
 'ורשעמ 'ורי .םרכב ןיטכרוכ ןיערוז :7^1 ט"פס ב"ב
 והיש והמ pow] ל"צ] ןימכרכ | .ב"נד ה"פס
 א'פ ינש רשעמ 'תפטות .ןיחפט םושמ ןירתומ
 ^D הדנ e"b. לקשמב sm סוכרכ 'פריא י"כב
 ט"לק תבש Cep ,ב"ח) '3 רב ע"ייע םוכרכ ןרקכ

SÜDתושכ ע"יע  -- asm)יז ילשמ) םילהא  ^( 
 הזמו -- ע"ומב אמקרוכ ע"ייעו .'טישפב ה"כו אמכרוכ

 p3" םג ל"נה 'ילוחב 'יא וניבר 'ינכו םכרכ לעפה
 יילכב ש"ר ןייעו בכרכ 'עב ש"מ ןייע י"כ ה"מגר

 .אתינונסו רסח ישמא ידבו איכרוכו ןאכב con יציניוו 'דב לבא ןינפש 'עבו ןאכב םינשיה םיסופדב היכ ('

 ףילא 'פ n^5 ןורה א קרפ האלהו יזיפ 'פרמ וטישפהו cess ןוכנל ה"כ )?  .יג אקרמ ע"ייע דועו שימו שייע )?
 ע'יפרבו ונינפל היכו ךורעה םשב םש יילכ שירב ה"כו )^  .סנט ,יב ףש qum sw םלג 'עב ןוכנל היכו אמק b) ונייה

 .ץבש ya omo רדגל

ES LE s2קיא'צ  
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dot $232 — תימפרּכ * 

CNפיס ונינפל ו"מ | ,תימרכב תוידעב ןושארה י"עבו תימכרוכ  Crתשרפבו .םדא ארפ היהי אוהו  
 אנהכ רב אבא 'ר ךנטבב םיוג "3; Qr) ונינפל) ד"ס
 חישהל רכריכ ןירוכריכ המכ ירי ב ^ םשב
 — npny. יכ wb יט n^ mew 45830 המע

yw)זזפמ ל"צ] (זזפמו רכרכמ) )76 ,יו ביש) מ"ל  
 רכרכמ ד"י קופפב םש ןכו ה"יחא]* — ,([רכרכמו
 כ"ע דקרמ ושוריפ רכרכ שרש קדר b y^ לכב
 ןכו דקרמ ט'כ ,ו"ט 'א י"הדב ותרומת אב תמאבו

eתורכרכבו ק"דר  (ייעשי oכ ') בורבש יפל 
 באתכב ה"כו כ"ע םידקרמש םימוד םתוריהמו םתולק
 אוה ע"ל יכ נ"לו 337 חאננ '] הנוי 'רל לופאלא
 Dj תנרכרכ כ'או ץר LS ייפ הנושאר הארוהבו
 25 פ"לב 151 Drommedar הצורמה ילק םילמכ
 'תקוספב ל"נ ןינעה הזמו ץורל mass המהב
 ירב יק רצ) א"כ 'פ אתיימק 'פ תורבדה ^ יתכר

qywלע רכרכמו דמוע היהש ךלמל  nnbןיטלפ  
 לע רכרכמו דמעשכ ה"בקה היה ךכ רע 'וכו ולש
 ןינעב קפעו בושו ץור ןינע b^ 'וכו יניס רה

hin und her eilen, hin und her flatternיליאשהבו  

 המכ םש 'טופ 'וריב וא רכריכ ןירוכריכ המכ רמאנ
 ןינעב קסע הברה רמולכ ה"בקה םירוכריכ ירוכריכ
 ןחבשות ייעשיל 'גרתו ,ןיפיקע השועו aun ץר
 ותוארב ןרכרכבו תלמ לע תורוהל אב ןוילגמ אוהו
 רכרכ — חבשמ :רכרכמ ann" יכ ןוילגה לעב

"banבכרכ ל"צ ב"ער ה"כ  "yל"צו ס"ט 3272  

 ד
op qm» v332ש"ע שכשכ  ^b!העונת ןינע  

 'פד ג'רב schütteln bewegen) דונדנו

 ג"רב .יקב ישוכרכל איעבו «Gr תבש) ןיי איצומה
 ם"רבו (א"ער גימקו בייעס ב"מק 273( (? תמ ש ימ 'פד

 b .(א'עפ (vo nr םישנה לכ 'מגב ןפוד אצוי
 היב שיכרכו הילהינ (*התרבסאר C pas 'רד יבגל
 ןיבוריע רדה 'פד המק הכלהב .אשרדמ יב הישיר
 יהלישב qb ברוהבר ביתי 675 ה"פ
 תשש בר ביתיו תשש ברוד היקויפ
 היתעמש ל בו הרמא ןאמכ רמאקו
 ירבד ול וברע רמולכ ,הישיר C m3 שיכרכ (*מ"רכ
 תענה לעופ י"לב p^ ב"א) — 35 mm תשש בר
 הזל ה"יחא]* = .(ונאמל וא המ רבד תודוהל שארה

"onלבא סכרכ ותסריג יפכו סכרכ 'עב םג ןויכ  

 6: ת"מ דצ D/4 לצא) 'וכרבב י"כ "שה ןוילגבו
 pw אוהש רמול רשפא יא יכ ס"טו שימכרכב
 י"שריפ ןייע לבא ,ןויסקרק ע"ייע «ye ''.  ריעה

 ,םש תוכרבכ

 םוכרככ וינפ הנתשנ b^ 'א םוכרכ םשהמ) םֶּכַרַּ
 sein Gesicht ist safrangelb רעצ 2105

(ewordenתשרפ חרק חקיו) ונדמליב  npתא  
 |« [הטמה תא np nee תקחב ל"צ] (התחמה

p»ןדגנכ וינפ םכרכמ אוהו (ג"סשת זמר ףוס םש  
 אוהש הזיאמ אלא םהל איצומ וניאש עבשנו
 ומכ שארה תענה לעופ י"לב p^ ב"א) — .שקבמ
 ל"מרו ןגוהכ קד אל ב'ר ה"יחא]* ,(שכרכ
 xigxóo י"למ ורזג יוועל 'חהו ve לע קיתעהל העט
 קפס לכ ילב לבא ןאכל ונינע ןיאו גוח גח אוהו

 םכרכ איציניוו טופדבכו ו'ו .י"כב "יארדכ "30 רקיע =

 תועטו ך"טסב סכרכ ךורעה יפופד ראשכ אלו ם"ימב
 שיטכרכ .רחא ורדסמ וניבר היהש ןעי «mmo וז

vmוניברו תויתואה ררס יפל סכרכ ל"צש ןירובס  
 יפכ הלמה תארוה ויניעמ םלענ יכ ןכ ורדסמ היה
 וינפ ומכרכתנ הצילמ ללכ אלש היארהו התרזג
 היארהו .ש"ע 'ה םרכ 'עב DN יכ םוכרכ 'ע גוסב
 ושוריפו 'ציניוו םופדבכ וינפ םכרכמ an^ רקיעש
 m איבהש ל"נה 'קליה "3 וינפ ומכרכתנ ומכ
 vs mb (השמל) היל וומא ל"הזב ונדמליה
 ןמ ףא איצומ התא יא הזה עלסה ןמ DN ןישקבמ

mnsןיא  osןדגנכ וינפ ומ כר כ ת גו םישקכמ  
 אוהש התואמ אלא םימ םהל איצומ וניאש עבשנו

 — [כ'ע שקבמ

x£pxoc bb) ND372 *ע"ומב 'ב שכרכ ע"ייע בנז  
 .ש"מו

 ןוילגה 'יג יפל yy ח"ד ב"פ מ"ב 1v3 ?ןיסכורכ *
 יוועל 'חה ךשמנ וירחאו 'טארק 'פדב

 ע"ייע .ןיסכורפ ונלש ^35 ןוכנהו 'יפש המ "יפו
 ."יגה וזל תויאר seas pen ןוכנ לע ןכ סרגש ע"ומב

 so tanzen מליע  A דוקר ןינע מ"למו 3332
hin- und herfliegen, sich hin- und her- 

Umsehweife ןיפיקעל ל"זר bus לאשוהו wenden 

  333 Guaachenתשרפבו רמא השאה לא 'כ תשרפ

mos (!י"כב  Yר"בב היכו יריב ליצו יריכ ע'ייפדבו יירב בה י"כבו ייריב יב 13 י"כבו ,יא  opאבא 'ר ייא םשו הימ  
 ריבבו קחצי יר םשב w^ כיפ ריבבו ,יפ זמר יר ךל ךל 'קליב היכו יוכו םשב אנ הכ רב אבא 7 ליצו יריב יר םשב
 ב"עפ א"כד ז'יפר יטוס יוריב ה"כו רקיע יריב יר 'יג קפס לכ ילבו y זמר אריו יקליב היכו ידי א יר «nb ח/ימ פייס

YNאנהכ רב אב  Y...ה"כ (? = .הידסבו ןיסחויב יתיאר אל ןכו ויתאצמ אל ייהבמבו יוכו יריב  poiיפדמו ריפדב  
 .ןיבא ירל הילייש לוז הדנב לבא ביבב «nó (% !ב"כ בינו תוכרבב :דוע ימאו ליסאב ידבו ,ותמש «s סייטב .האלהו יזיפ

 .הבר גונב )  .ייל ר"פדב )5  ,תירבפאד הדנבו אתרבסאר ס'טב גייונבו חייפר יציגיוו יפדב 3723 ןוכנ היכו (+
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 אוה ur ןושל bs ןמחנ רב לאומש 'ר  ,ביתכ
 יכ ומלהל השקו s'y ןוסכרכ רמא תאד המ ךיה
 שררש יתעד ןכל סכרכו ביתכ ונינפל םג ארקמב
 (my "פש ;xopxyi 'צמאה י"למ יטרפה םשה הז
 שרודה בשחו %004/:% ץובקה אוה אסכרכו הלותב
 לא ןאיבהל תולותבה תורענה בתוכ היה סכרכ יכ
 ךלמה סירס ותויהב ול תואי הזו ןומשל וא ךלמה
 .עשר ותוא לש האו תונז רתז םש שרוד ןכו
 לעפמ ךתחנה xovg "bm םכרכ שרד ן'בשרו

[absehneiden, 000006 — 

(Wiesel שירה תטמשהב pt^35 למק" NDUS35 
 הליגמד הדגהב ו  (yo v9)המש אדח

 רכושהד הדגהב .אתשוכרכ המש אדחו אתרוביז
 אתשוכרכ ינב (' ורש wi (א'ער היפ מ'ב) ןילעופה תא
 העבראד 'מגב pons nb ("אילכמ אק הוה
 ארנושו אתשוכרכ (א'עס mp ןירדהנס) תוטוידה

 [Yom .(" אדג שיבד אברתמ ("אבט «ND ודבע
 אשוכרכ [יא] v" 'גרת (טיכ ,א"י ארקיו) רבכעהו
 רבכעו bn" י"לב שוכרכ p^ ב'א) -- .ארבכעו
 ןוכנהו xéoxo; bb ותנוכ ח"יחא|* ,(הרש
 אתשוככ רלח 'טישפה הקיתעה ןכו ס"ל אוהש
 הלפכוה ינורמוש 'לכו ןושאר ms הלפכוה תירוסבו

msארקיו) תמשנת קיתעה ןכו התשושכ ישילש  
aםש 'דהנפל ת'האבו 65  Duאתשושרכ  — 

 ארובז yy אתשוכרכ האיבנה הדלח םש תקתעהו
  Yn[ש"מו :ז'פר —

 (םינפב ןייע 861616, Klingel גוז 'יפ) אָּתְשַּכְרַּכ
 ךומ  'מ גב הרפה תא nov רוש 'פב

 )7 תיכוכשמ יאמ (א'ער בינקיב) ("ןוש ארה 1102
 ךלוהו וראוצב גוז יולתש לודג שבכ b^ אתשכרכ
 ןישוריקד אמק 'פר ג'רב ימלשורי yn שארב
 תיכוכשמ wb Qu" 'ס ף) הסג המהב הכלהב
 תיאו אתיקוקרש ירמאד תיאו ארטוח [ירמאד תיא]
 םיתבה תקזח 'פד ג'רב ימלשורי ,(" אתדגנ ירמאד

Cy a vb)ארטוח (" ירמאד תיא תיכוכשמ יאמ  
 — .אבר אשיית ירמאד תיאו (" ארודנפ ירמאד תיאו
 שקרקמש גוז י"שריפו אתשקרק סירג 'חפונב ב'א)

pn אָתְשְכְַּכ — Us חכש 

 יוושב ע"לב םא יכ ושוריפל דעס יתאצמ אל י'לב

 תמאבו 'ב אתשכרכ 'עבו ש"ע שכשכ תלמל שכרכ
 'יפנו .ישונשכל ס"ש י"כב "גה :ז"ע תבשב

 yy אשיו הב שקויק סרג ב"בל v5 ה'מגר
 דחא שכרכ ןכ שקשק םע אוה דחא שכשכש ומכו
 העונתו דונדנ quy םלוכו y" שקוק םע אוה
 ושאר עינה רמולכ הדוה 'יפ הליאשהב קרו םה
 ס"ש *'5 "יג יפל ב'ער 'ג 'וירוהמ חכומדכו תודוהל
 ןיכרהש ןוגכ ג"ונבו הישירב שכרכד ש"ארה 'פסותו

 Crop m ux י"כ ץבוקב) י"כ ח"ר "יפבו ,ושארב

 י"שריפ ךשמהה bb" — תואסריגה יתש איבה
 םש תכשב לבא ,הדוה שכרכ 3/33 ם"בשרו 'וריעב
 ןינע תבשב יכ «b חירבהל ישוכרְכל י"שריפ
 wegtreiben ףדרו קיחרה p^ ע"לב US$ ws הלמה

 -- [חירבה ונייהו

^b) t533ר'למ ילוא םייעמה הצקבש תלוחלח  
 Ducange JP carcasium, carcosium) 'צמא

 הדגהבו (6X5 mu לקי אל 'מגב האורה 'פב
 היטמשו 6 אנוקרד א תא (יז'ג ןיטיג) ןיקיזנהד
 (א"ער ב'פ תבש) ןיי איצומה 'פד ג"פב ,הישכרכל
 תופרט ולא 'פב ,ביתי ינש תלתא ('הישכרכ יאהד
 אשכרכד G'yo טימ ןילח) הביקה הבקנ 'מגב
 חלוש 'מנב השנה דיג יפב .('אבלד אשפרטדו
 דב תיא ןיבא 023 Nn (גיעפ mr םש) םדא
 ףוסב רשבה לכ 'פב .(ינדד יניב אשכרכ (*היל
 איעמו אתנכד ארודה (GX"p ne לחכה הכלה
 — .תעבטה יפב קובדה יעמה אוה ,b^ אשכרכו
 ףוס אוהש תעבט ושוריפ 03( בנז י"לב b^ ב"א)
 b 3nDM' שרדמבו — תעבטה יפב pin יעמה
 רב לאומש 'ר +(" ,'א רתפא) םכרכו יעיבשה םויב
 ^X ה"יחא]* 0 .(אוה ינוי ןושל סכרכ רמא ןמחנ
 00606, 006 בנז 60%% nv3v תולמ יתשל ןויכ

 אוהש תעבט הנינע ןיא הנורחא הלמ לבא תעבט
 אוהו א"ייחבט אשכרכ מ'כ b^ י"שרו yen ףוסב
 כ'או ש"ע 3^ לח 'עב וניבר «b^ תלוחלחה
 D^ ןינעב ב"ר ש"מו — .ל*נה ר"למ cow שכרכ
 אסכרכ סכרכו םש שרדמה ל"זו אוה עוטק ר'תפא

se (t!יעב י"'אדכ ל"צ (5  ,אשכרכ :חכומ ''שרופ ךותמ לבא אתשכרכ ג"ונב )?  .ןוקרד יעב היכו ךורע ייכ לכב  
 ףיירב n'3i יציניוו יפדבו ו"ו ייכב ןוכנל ה"כ )5 mb רתייא ו"ו י"כבו רבתיא ג'ונבו יציניוו 'פדב היכ (+ .שייע שפרט

 .ךורעבכ n" חכומ י"שריפמ לבא אתנכד ארדהו אייעמו אשכרכא אמגרת ג"ונב )9 ,יניד פ"טב 'חפונבו ע"פרשבו ,ש''ארבו

 .קלב שיר 'קליב היכו אלולה ג"ונב (* .אשנכ אקו ג"ונב (* .ןיירש ייישרבו אידש הוה ח'יפתת יר םילהת יקליבו ג"ונב (?

mo (!?ר"פדב ןוכנל  snb)1) .אידג יציניוו 'פדבו דג א"דבו tךיל ו"ו ייכב היכ , ?!( ;:Leithammel15 ) 53 הייכ" YA 

w^ןירמאד תיא גיונב (* .'אד תיא יוריה ןונגס לבא ירמאר אכיא ע"פדבו יוריב ה'יכו ב"הו  mi»ייכב  aייכב )15  

 00006 ייל wm ג''יע זיד טיפס ק"ב יורימ ןויצה םג אבוה nU ע"ומב ארודנפ ע"ייע אוה ס"טו ארורגפ ביה

 .ייפב העט ןישאטארק 'רב ןוילגה לעבו רוש ילכ



n c? = NDU» 
 ףוגב ה"כו ה"יחא]* | .הלעמלמ תודבכמ םישמו
 b^ וילע רדסמ םשו ש"רו ם"במרל מ"יפב "יפה

mי"שרו ןעוטו "פו םרוק ד"א אבוה  ^b 
 ב"פס ב"ב "ילכ 'תפסותב ה"נכו -- יתפסא :יתמרכ
 סרדמ האמט הבישיל היושעה ןה meo 'ג
 האמט םילכ הילע [םימרוכש ל"צ] (ןירכומש)
 םירצוב ויה אל ט'פ תוחנמ 'תפסות .תמ אמט

 — [ןירמוכו 'פריא י"כבו 'וכו ןתוא ןימרוכו םיבנע

 םינפג וא םיתיז תועיטנ qp "פו מ'למו םֶרָּכ
 ,Oliven-, Weinpflanzung דחא םוקמב הברה

Weingartenהנביב ןירדהנפה תבישיל לאשוהו  
jamnensische Akademieיעכר םרכ ; 816  Wein- 

'D3 (trauben im vierten Jahr der Pílanzung 

 2« .ינשריי ינולפ שיא רמואה 'מגב ןילחונ שי
wpתובותכב 'ד 'פבו (ב'ער  OU»שרד שרדמ הז  

 םרכב םימכח ינפל הירזע ןב רזעלא 'ר
 תולותב ("דהחא 'טגב ץלוחה 'פבו .('הנביב
 רדה אמרכד אתינתממ היב רדה יא )625 תומבי)

omiר לש ונב לאעמשי ר"א אינתר ' pn»ןב  
 ןלוכ הנביב םרכב םימכח יפמ יתעמש הקורב
 אתינתמ םושמ 'יפ .םישדח השלש ןיתמהל תוכירצ
 ji mmm 'רכ הכלה ps רמאו היב רדה אמרכד
 וילא אריוב תותלאשב אחבש ןמד אחא בר ושרפ
 תליפת 'פד 'טק הכלה ףוסב ימלשורי ^Co) ייפ
 ולא אלא םש היה םרכ יכו דער o7 דיפ רחשה
 ,("'םרככ nme mme ןייושע ויהש םימכח ידימלת

 בתכש הממ לנא ה"יחא]* .(רדעה ינפל וב
 Di web היה יכ :«n ןניפרנ אתשקרק י"שר
 i^ תמאב ה"כו תיכובשמ 'עב ה"כו אתשכרכ
 -5*= | ע"למ ר"עפל הלמה nam C ף"ירה
 אתשכשכ ומכ אתשכרכ כ'או גוזכ לוק עימשה ייפ

 — ['א שכרכ ע"ייע אתשקשק וא

X9oxÓc, xpoxíc (י"לב שכרכ ןמ ,ץונקה sno?» 

 Cwollige Flocken, Fransen — פ"לב

 יסיפתד Üpminb CO אעיצמ אבב שירב
 — .י"ריצ ז"עלבו היתוצקבש ןימינ C אתאשכרכב
 אוהו ה"יחא]* — .(אמינו טוחי"לב n^ שיכורכ 38(
 ןיטוח Fransen, eirri ר"ל אוה זעלהו ל'נה י"ל
 חמצ ןייעו הגיראה רחא דגבב ןיגרואה ןיבזועש
 b^ (מ"טשב אבוה) ןתנוי 'וו quan הז דוד
 י"שרו ש"ע תילטה ישארבש תויציצב אשכרכב

^bכ'ע ש"יינרב ןירוקש ןישאר ינשבש ןידרגב  
 ,('ב הרעה ו'נש (3n דרג ע"ייע franges ש"נירפ ל'צו
 וזב 319 פ"למ הרזגנ Franse תיזנכשאה הלמהו

 -- [הארוהה

n33ירכו אציבק שע= פילמ רלונ ר'עפל)  
anhüufen, לעפה ונממו Haufen, Schichte 

  (aufschiehten'מגב ע"ר רמא 'פב  pasתטלופל
 תבש)  6: npלכהש ימ (ד"י ,יא ש"הש) ידנ ןיע ימרכב

 לע יל ('רפכי ולש  pyיאמ יל יתמרכש ידג
 רמא אוה ("שבכימד אנשיל 6( םרכ יאהד עמשמ
 ג"כ 'פ רודכהב ןנתרכ ןמחנ ברד הירב ארטוז רמ
 ל"צ] (לכ) םרכ ארקנ הז ירה «GU םיאלכב me | תא voy םרוכש ox לש אסכ %ד"מ) םילכב
 יעבר םרכ .("איבוברע עוטנ אוהש םרכ .("[לד | וילע ןחינמו םילכה תא ("לפקמ b^ ,(' םילכה

 רמא גיונבו .מ"טש ןייע הל תחכשמ ןיתינתמ ותנוכ )? a4 v בתכב אתינוכשמ אוה ןכו תינוכשמ as om^ (י
 רפכמ גיוגבו :ד'צ תבש םייד יקלי v» pe v33 אוה ןכ )^ .אתשכרכ ע'יפרשבו 'זיפו ר"פדב ה"כ )5 e בר
 אשבכד «im ייפב )5  .ימרכ ג"ונבו םרוכ םילכ ש"ירבו xm ייפבו םייש רי בתכב אוה ןכו )5 | ,ג"הר ייפב אוה ןכו
 םרוכש פ"א די בתכב )7  .יישריפ ןייע שינכמד ג"ונבו ךורעה 'יגכו שבכמד פ"א י"כבכ ל"צ שמכמד סייש v בתכבו
 .לפקמש םו ק מ ייפ ו"ו ייכבו ,לבקמ ם"טב ביינש קיהעבו 'ציניוו 'פדב (* .םימרוכש תבשב ייסופדבו םרוכ אוהש יילכבו

mu» )?ר"יד ויטפ תומבי יוריב לבא ד"ער ז"ד ד"פ תוכרב יוריב  coyתובותכ יוריבו הירזע ןב רזעל יר שרר שרדמ ייא  
 .תחא ג"ונבו 30 sp אריו תותליאשב הייכו ו"ו י"כב «ge ('%  .הירזע ןב רזעלא יר השרדש שררמ ד"עס ח"כד דיפ

(t!ושרפ ןכו ןמ ייל ביה י"כב  amלעב יחהו  punהזמ ןד המלש  pus c»ל"נה תובית והנתיל  s»תותלאשב האורה  
 DU ביירגה יכ my עדו ע"בשפהב בייירגה 273 ריעהש ומכו איגוסב ''אד יפכ קר בתכ אלא םולכ ףיסוה אלד הארי
 י"שרמ הארגכו יסוי יר ליצש ,חכומ תומבימ יכ רמאו הדוהי ירכ הכלה ןיא רמאש ךורעה לעב וניבר ירבד לע אלפתה
 ריתמ !DI יר תומביב כ'ג סרג וניבר יכ הדוהי ירכ הכלה ןיא ךורעה בתכ בר קוידב יכ לינש המ לבא .יפסותו
 יפל הז יפלו םישדה יג תנתמה ילב ריתמ אל הדוהי יר כ'או : יס תובותכבו .ז"מ ןיבוריעב ייאדכ רימ אשנילו סראיל
 הכלה nw יכ הדוהי 3 הכלה ןיא 'אדוב םישדח 'ג ןיתמהל ךירצ puo רדה אמרכר יינתממ ןנחוי יר רדהש אנקסמה
 רמוא יסו' 'ר רמאנ "פב DU םג יכ םש תותליאשמ וניבר איבה בטיה הז לעו (הכלה ns םש יפסות ןייעו) יסוי ירכ
 לבא רזח אוה ND423 אתינתממ רזחשו יסו' ירכ הכלה איבה הז לעו לוביאה ינפמ הנמלאה ןמ ץוח וסראתי םישנה לכ
 התפמה רפסב יייעו )!* «sn 'ר ה"ד תומבי יפסותו יישר ןייע ?co יר ןיבו הדוהי יר ןיב אתגולפ ישופאל non יבל זיכב
 םרכל ה"ר ב"ער ג'ס תוכרבב ייפב יישר םג ןויכ יוריה לעו םיחפפמ qex my איבחש : ג"ס תוכרבב ןואג םיסנ ירל
 n'3 ('+ .תודובעב רישעו םינפגב לד הנוי ר"א לד םרכ והזיאו דיע ט"כד ה"פ םיאלכ 'וריב שרופמו ('? .םש תובותכבו

 אוהש (לר) םרכ תועטב nw 'גשמב לבא יוריבו ינשמב םישב ונונפל c וניבר ייגכ יכ עדו ,שרופמ DU יא ברע יעב
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 ופסאתי המש רשא הבישי םוקמ 'יפ !«Ob תומכחב
 — (האלהו Yb ,ביח) ןדיבא יב ע"ייע הברה םישנא

 — rb] 'כוס אָּיַמְרִּכ ץובקהו

 jns 'פב (םינפב ןייע רהנה םש אָמְרּכ — םרכ
 אוהה (א"ער א'כק תומבי) הדוהי 'ר 'מגב תומביד |

 p^ (*ירויח יבא הוקפאו אמרכב עבטיאד ארבג

 הייחא]* — .דחא רהנ תפש לע תומוקמה ינש ולא
i3י"שריפו אידה יבא הוקסאו ימרכב עבטר  

 אמרכ רעיוביינ mn תעדלו כ"ע ריעה ow ימרכב
 לכא החרזמ םירגיט new לע Comma רהנ אוה
 יכ נ"לו שריפ אל וניבר 735 ירויח וא אידה רהנ
 רהנ אוה אמרכ אנאיזוזב Dn םירהנ תומש םהינש
 ךרעכו Kuran (orna) 5535 רתוי וא .Karun לודג
 ינשל mm רהנה דרפי Sabla םוקממ תועש שש
 םשו סירגיט רהנל ךפשנ Hafar דחאה ^ov םישאר
 יסרפה םיה ןושל דע ךלוה Gahamshi) ינשה
 111 א'ח לעגעיפש mno" ןאריאל תוינומדק ןייע
 אוה ירויחו 5/35 רהנ by אוה דחא אמרכ יתעדלו

SONרהנה  Hafarדצ 2 ה"ח טרעננאמ ןייע רועו  
— [310 

 Farbe עבצ 060 י"למ ב"ר תערל םּורָכ — םרכ
 'וכרבד ק"פב (םינפב ןייעו אָמּורְכ ס"לב ה"כו

 mónn תולז םורכ יאמ C םירמוא םימכחו 'מגב
0S a^םדא ינב םלוע לש ומורב ןירמועש םירבד  

 והיורת ירמאד רזעלא 'רו ןנחוי 'ר ןהב ןילזלזמ
 6 םורככ תונתשמ וינפ תוירבל םדא ךרצנש ןויכ

Nbףוע רמא ימיד 'ר אתא יכ םורכ  TNשי  
 6 תחרוז המחש ןויכו ומש םורכו םיה יכרכב
 עבצ י'לב ^5 8'3( — .םינווג המכל .ךפהתמ

qumרבכ לבא יוועל 'חה ייפ ב"רכו ה"'חא]*  
any654 ןעטראסנעדער ש"רפ) ללירב 'חה הז לע  

 096 b" אוהש nbym הרזנה וז ןכתת אל יכ
 דחא ףוע אוהו ('אנוימרכ ס"לבו vinago ר'לבו

p»ןינווגב ןיקרוסמ ויתוצונש (םיירבדמ םינוי  
 חכומדכ ונווגב ול המודש ןייה עבצ םש לע ארקנו
 ןייע 090% v0 2006 DYN'UNDD"N רפוסמ

 הז יפלו האלהו 594 ,ב'ח טראכובל ןאקיאזאראיה
 אגזמ תב ע"ייע ארמח אגזמ םע איה תחא ילוא
 םורכ לבא ןהאזיוועל תעד ה'כו 008 m ארמח

^bלש עובצ אוהו 260% י"למ כ'ג אוה  v3 

 (םורָכ =) םרכ - 5( לש

 ינש ישעמ "5 ג'יפ תומורת YD rb האפ .ה"ל תוכרב)

 (Aue ןישודיק :א"ל m :םשו onm יציב ,'ג יב אימ היפ

paתוידע : םשו .ט"ס  Tbה"מ , nbםרכ '*5 (א'מ א"פ  

 [p^ i3n»n"nmN = .עטנש תיעיבר הנש לש
 םיתז תעיטנ םוקמ mr םרכ ארקיו םוכ שושב
 rb) מ"ב .ה"ל תוכרב) bas תעד ןכו דחיב הברה

 םרכ ארקנו ירקיא אל אמתס םרכ ירקיא תיז םרכ
 אוקנש ומכ דחא םוקמב הברה םיתז תועיטנ ץובקל
 ורמא ןכו . . םרכ דחאכ הבוה Dean תעיטנ
 תועוטנ םינפג םרכ ארקנ יכ "מ ר'פ םיאלכ) ל"זר
 ןכמ תוחפבו בנז האצוי (nns םיתש דגנכ םיתש
 םימכחה ץוכקל םרכ לאשוהו כ"ע םרכ ארקי אל
 םתבישיב םימוד םהש יפל הזו הנביב וצבקתנש
 ארק ךרבתי םשהו םרכה תורושכ תורוש תורוש
 הלא ידידיל היה םרכ רמאנש םרכ לארשי תסנכ
 j ד'מ ב'פ  תוידעל תוינשמ 'יפב ם"במרה ירבד
 ולא המלשל היה םרכ : םרכ 'פ ר"שהשב יתאצמ
 תואבצ 'ה םרכ יכ Com ייעש) רמאנש לארשי

vsןירדהנס וז םרכ רחא רבד : םשו ,'וכו לארשי  
 לאעמשי 'ר דיעה םירבד 'ג (םש m ןמת ןנינתד
 םרכב יכו וירבד ולכקו הנביב םרכב םימכח ינפל
 תורוש תורוש היושעש ןירדהנס וז אלא ןיבשוי ויה
 כ'ע ולש םולשהש ךלמל המלשל היה ,םרככ
 ןירדהנפה וב ראתל יונכה הז ל"זר ורחב ילואו
 רחא יאכז ןב ןנחוי יבר ץבק nov רשא ('הנביב
 םש ןנוכ mm הרותה ידירשו תיראש תיבה ןבוח
 ןכו )64 ףיזרהמל מיד «py לארשי תסנכל טלפמ
 מ"ב םרכה לעב qam לאה הצילמ ךרדב ארקנ
 : ןירדהנסב םתבישי הנוכי טושפ ןבומב םג לבא :ג'פ
 ע"ייע ותמגודו תורוש nmm היושעש רומאכ םרכ

SNןוליגנורטסא (ט'ל א'ח)  (פש G'ypןרג  OD) 
 . תבישי הככ הנוכת אל המל השק זא לבא (ט"סש

ni ponesןירדרהנפה התלגש תומוקמה רתיב  
py)םשל םרכ יונכב זמר ןאכ שי ילואו (א'ל ה'ר  
 ארקנו ןוטלפא הרוה ow רשא םוקמ "אמו
 םוקמ הזלה םוקמה mm Aeademus שיא םש לע
 םלצב ws תונליאב עוטנ Bn" םרכו םיעושעש

("i "5רעיוביינל יגאיגב אבוה) 'תליכמ יייעו  

bus C4הנביב ךבוש לש  yyךבש 'עו הנבי , 
 האנ םוקמ (;= "סרפ הלמל זמר םרכ ילואו
 ןינתונו םיאשונש םוקמ ארקנ פ'לב «p .חבושמו

 ייפע תוינשמב ואצמנש גיל א"ס imp ןוילגב («nin לוגע תמישר ןינעב םש םיאלכל ס"ד לעב שיימ ןייעו "וכו עוטנ
 יבא ריב י"כבו ירוח יב ב"ה ייכב )? .הנביב ןימרכ יל תיביצנא יד ,יב תלהק 'גרתב םג הזמו )!  .טייות לש ההגה
 וניהל השק תמאבו םדא ינבל תולז םורכ 'אנש my ג"ונב לבא ניב תחסונבו טיינרת יר םילהת 'קליב «omn (%  .ירזיח
 וטכ אלו לייצכ )9  .וילע :דוע ג"ונבו נ"בבו יקליב mu» wo qx תוכרב סיד ןייע םורכ Can ישורפל ואיבה ימגהו

 .אלונמרכ ל"נה יחה בתכש
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 —  cxאָזיִמרּוכ 331

 Yyp זמר 'ר !'א םיכלמ pb .תומכרכתמ םהרבא
 תואמגוה רתיו 'וכו ןימכרכתמ םהינפ pn םהרבא
 וניבר איבהש המ ןינעה הזמו 'א םוכרכ 'עב ןייע

'y3ש"ע םכרכ ] — 

 ראותו םי עבצ b^ אמי םורכ ד"עפל) 0393
 .Chrysolit, Edelstein von הכוט ןכאל

(Geergrüner Farbeםהשו שישרת 'גרת  mov) 
m3יקזחי ; גיי ,טיל םש ןייע 'כ  Q^" omesאמי םורכ  

 אמורכ תארקנ הבוט ןבא ןימ "55 'יפ אלרובו
 י"ל לע ב'ר תנוכ ילואו ה"יחא]* | ,םיה ןבאו

xoóyatתנוכו ןוכנ ונניאו עלס  "mnnןכא לע  
 םיה ןווגכ הנווג רשא 20663490 תארקנה הבוט
 ןבא b^ אמי «bm zin היה הליחתב ילואו)
 'כ b םואינילפ ןייע ?b) בהז עבצמ אוהש

probatissimi sunt ex iis (chrysoberyllis) qui 

viriditatem puri maris imitantur . . sed in 

.aureum colorem exeunte fulgoreהלמה וזבו  

 ואיי טיל ;2 m2 תומש) שישרת םינקז 'ע וקיתעה
 ^nay (o ;ז'ט ,'א יקזחיב םליקע וקיתעה ןכו
 שישרת תארוה יכ סליקעו םיעבשה תקתעהו 'גרתה
 'ל איבהש טשריפ ןייע םי (o תומוקמ תצקב
 .902006% י"ל ונממו םי b iarischa^ 'קסנאס
 הכרע ןיאש Berylo הבוט ןבא ןימ ארקנ םויה דועו
 םעפ 'יא דועו 'D, עבצ DU לע aquamarin הבר
 אקנימ שיבל vb ,'ח 'תסא 'גרתב הלמה וז תחא

 -- [קיינמ ע'ייע «st םורכרד

CUMןייע הב תוריל ןבא ב'ר תעדל) אָזיִמְרּוכ  
 םיפערו הנָבל ןכא ד"עפלו םינפב

"bm5% ע"לבו ארימרק ס"לב ונממו 50906  
(Ziegelsteinףורגאב וא ןבאב 'גרת  mov)א'כ . (Y^ 

 תוריל תנכומ ןבא י"לב b" אזימרוכב וא אנבאב
 50040909 י"ל לע ב"ר תנוכ ה"יחא]* ,הב

 הלמה וז יכ ל"נ ps לבא Crop oves rm ןייע)
 ריעהש ומכ םעה ןומה יפב אלו הצילמב קר הליגר
 ל"תמעב יוועל n' דגנ רעשיילפ m po לע

Y'mלערפ ןינב אוה יכ אוה הלעהש המ לבא 457  
 יכ .ןוכנהו .אוה קחוד ופכ oos זוחא 25 ע"למ
 רבכ יתוריעהש ומכ ל"נה (a^ יירוס י"ל איה
 i89 םוואט י"בירל תיסרפ הקתעה לע יופסב

(B2 =( םרכ 

 ,Paradiesvogel וקיתעהו 3 ילאאז) DU רכזנה

— [Sonnenvogel 

 םיכייש םלוכ יכ yb ושריפ אל «wa םרכ
 םינפ ףורצבו לעפה הנבנ ונממש םוכרכ 'על

(safrangelb werden "bונינפ) א"כ 'פ ר"בב  
 ?ja ינפ ומכרכתנ :שחנה לא 'ה רמאיו סיפ
 (Q/5 ד"ל 'שרפבו .ובישוהל «y אלו לאילמג
 ומכוכתנ אב אוה ירהו הבר אייח 'ו ל'א
 (c5 'שרפבו אב אוה וגור א ל"א יבר ינפ
 יר ךל ךל יקליב אבוה ןכו וימ ונינפל) rn] ל"צ]

C aee msךלמה הל רמאש הנור מ ל  
 ומכוכתנו 6וינפל הונעו ינפל יובע
 היכו ,חיל רצ 2505( המודא הרפד 'קספב .הינפ

 לש וינפ (*ומכרכתנ העש התואב Gon) שיר 'קליב
 ונדמליב .הנושי וינפ זעו א י'ח nónp ך"הה השמ
 by" ןועמש ואצי (CC ^o Cmm amm בקעי יחיו
 םוחנד רוראפ וצבק םלכ 35( (* ןימכרוכמ םהינפ
 םורכא ואיפחתא ןוהלוכ יפאו ומוגרת )0 073(
 ,יח יימרי) .ינתקזחה המש יתרדק sTTPS. ןימכוא
 ארדיקכ ןימכוא םורכא יפא ואיפחתא 'גרת (איכ
 ץראל ורדק וללמוא הירעשו sins וממתשיא
 ,(ו ,יב לאו) wb» וצכק Dus 55 0 היי םש)
 .םודסכ אלש םיקוספה איבה וניבר ה"יחא]*
 לבא 'גרתה-ןושלמ ומכרכתנ וניבר 'יפש הארנו

psיפ 'גרתב םורכא יכ םשה ןמ הז ' "bb49960  
 ןימכוא ראותה ףיסוה ןכל pas onm emp 'ע לש
 םכרכתנ לבא ארירקכ תורחשומ vio השענ רמולכ

jb mכ'ג אצמנ ז"כב לבא רומאכ 'א .םוכרכ  
 :ינארת לא b ר"שהשב תורחש ןינעב הליאשהב
 וכפהו 'וכו וינפ ומכרכתנו ושאר לע המחה ותחפק
 תמאבו ךכ לכ jun וניא ןושלה לבא em ןבלתנ
 םחפנ :קר "או son ב'פקתת 'ו ר'שהש 'קליב
 הצילמב רובדה m רמאנו ..ןבלתנש דע 'וכו שמשב
 ןייע זגור וא השוב רעצ ינפמ םינפה יונש לע
 ^ (by וינפ ומכרכתנ :הנשושכ 'פ ר'שהש

cuyosהמל ל"א ובר ע"ר לצא ול ךלהו  que 
winרומזמ םילהת 'רדמ  m^אוכל דיתעל  

 ולאמשל םהרבאו ונימיל חישמה ךלמ בישומ ה"בקה
 ינפו ב"סק זמר ב'ש 'קליבו 'וכו ןימכרכתמ וינפו

m (!ל"א דע ל"א ןמ טמשנ יפדבו ךורע י"כב  caoעצמאה קר  anmירהו הבר אייח 'ר ל"א  smץוחב רמוע  
 ל"א יבר לש וינפ ומכרכתנ רבל :אנוה בר אה לייא :בילד טיפ םיאלכ 'וריבו -:אוה ונורא ל"א cms לש וינפ ומכרכתנ

 . חנומ וניבר יכ (? aem ונורא ל"א יבר לש וינפ ומכרכתנ ןאכל אנוה בר אה לייא .היילד anb :תובותכ .יוריבו אב ונורא
 y43 ונינפל איהש השרפ התואמ וניבר איבה תמאבו יו הרבוח ^ הנש רחשהב 'שימ :ןייע :ונלש ןובשחמ sàn» nns ישרפ
 היכ )?  .(ר'פד ^3 יפל) טספ ,'ד םנ Cw) ס"טב עייפדבו) י'יכה לכ ייג יפל) sab ,םויקא ya r7 'פ םשב :םינויצ

 .תומכרוכמ םהינפו bn ףא ואצי ט''צפ רייבב היכו )?
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 בלש אָיִקְנַמּורָכ — אָטִמְרּוכ דא

 יקיול י"שריפב ןכו 'וכו mes ערזהש דועב הח ל | וזל ריעמ ארפסו ם"בשר b^ י"פע (םש ומיר ןייעו)
 yy" 'וכו הח ל הדועב הסורג למרכ שרג ד"י /3
 כ'ע ןישקב האלמו ה ח ל האובתהש למרכ ע"באר

"eo puהקתעה ןינעב  "bobסוואט י"בירל  
 סוואטו תונשיה תוקתעה b^ םשו האלהו 9

pmלמרכ  b/b3 ya wm el» "yתלבש  
 השק הלא םירבר י'פעו .דיב הללמנ רשא הכר
 שורד ךידב ףא למרכ 'למ תילמרכ "יפ םולהל
 א"פ now ם"במרהל מ"יפבו .ינממ םלענ התרזגו
 השאכ תילמרכ תארקנ הז ינפמו ל"הזב o^ א"מ
 ןכ ומכ לעב תלועב אלו הלותב הניאש הנמלאה
 יאנת םהב ומלשנ אלו ר"השר םניא תויושרה ולא

mm "mכ"ע תילמראכ םשה תתמא  "ys3/3  
 א"יפ תבש 'וריבו — .א"מ א"יפ תבש ב"ערל מ"יפב

at"בכעמה לכ :ל"הזב תילמרכ גשומה ראובמ  
 'ורי ץובקה .תילמרכ ארקנ םיברה תושרב הסירד
 — wb] וז תוכומס תוילמרכ יתש :3^? ow תבש

 -Karmin, Schar ליטרכ מ"למ) יִלָמְרַּ ,לַמְרַּב *

lachglanzיורי )631 ,א'ח טשריפ ןייע  
n" למרכ תנשושכו הועשכ, v'y y? Yo כוס' 

 הדנ 'תפסות ,יח ילמרככ ןודנ ינורשה א'ער א'כ
 .ילמרכל המודה ינורשה ןייה נ"פס

 רי ילבכ (6יססט צואסש "צמאה י"לב) איקְנַמּורְכ

 )622 םואיזריימ "יע Handeisen לזרב
 תא ודכליו G'ep דצ כ'ווספ) הבושד אתקיספב
 ואיי ,גיל יב י'הר) [םיחוחב ל"צ] C םיחחב) השנמ
 איקנמורכב אנהכ רב אבא 'ר [םיחוחב] (םיחחב) והמ

nem ^bלב ארקנ ('לזרב לש ' vאמוקרכ . — 
 ןכתת ה"יחא]* = = .(םידי יקיזו ילבכ י"לב ^5 ב'א)
 י"למ בכרוהו רומאכ 'צמא י"לב אוהו 3/5  תעד

yitר"למו  manicaזעוב הל רמאיו 'פ הבר תורבו  
^Wציניוו יפדב םש 'דהנפס 'וריבו האקינמוריכ ' 

 יריבב ס"טב 'יסופד תצקבו איקינמוריכ 'טארקו
 ןייע םש יתבר 'תקיספ י"כב םישובש רתיו איקינמ
 הלמ ןוכנל שרופמ םשו םש רעבאב ש"ר תרעה
 ריעה אלו .תועטה חולב הגוהש המ bp" תינוי
 ןוכנל ןקת sum תיעצמאה י"לב קר ה"כ יכ
 ל"צש ןונכלמ יתא b' ר"שהשב "יאש איקנמוקרק
 ןכו ,הייקנמוריכ םש י'הד 'גרתב «m .איקנמוריכ
 איקנמוריכב יהורסאו O05 'ג (n0 םיתשחנב 'גרת

"bs "p mans ov "b  דימרק ע"ייע ור"ב mna 
 ןינע ןכו ש"ע 'וכו םיפער  eלע ושא פ"לב

 תלמ סוואט קיתעה ודי  — mas'רדמב ה"נכו
 איטשלו אזימרב אמיכחל רמא אלתמ ^ ,ב'כ ילשמ

 סעקוד 'הל עזעלנעמולב ןייע אזימרכב 78
 אמלעב זמר םכחל יד ורועשו תועטב םגרותמ םשו

 תויארב קו חכונ הטוש לנא  mpm.םיפערכ
 ןורסחב הביתכו  yף"כ רחא  mss[הלמה תרזגל —

nb) 5593ףולחב) רכ שרדנו  cpלעפמ למו  
 תסכ 'יפ רכ jb בכרוה וא zerreiben ללמ

 אל וניאש םידי בחר םוקמ b^ תילמרכ .אלמ ןמו
mesאלו דיחיה  mesפב )353 ןייעו םיבוח ' 

 (ףוסבו) G'y vo nir והורצק 'מגב לאעמשי 'ר
 DN! nep G^ vob 3^ קיפ ('אר פי סברו ל'צ]
 'ר יכד . + 5j ךר 0 ,'ב איקי) למרכ :בירקת
 pn son, ^5. bp רכ למרכ ינת לאעמשי
 רמולכ הצונ אלמ אוהש רככ תלובשה שארב
 ג'רב web םוקמו תילמרכ .(*"ולוכ לדגתנ אוהש
 ינת O'ye ביד איפ תבש שירב 'שורי 0? תבשד
 אלא שכי אלו חל אל 6 למ ךר למרכ אייח 'ר
 םיברה תושר אלו דיחיה תושר אל אכה[ו] ינוניב
 ק"העבו ךווע י'כ לכ ב ה"יחא]* | .תילמרכ אלא

yuvע"פדבו למרכ 'ע םע תילמרכ רוברה ללכנ  
 ל"נה 'וריב םג יכ י"ככ ןוכנהו ומצע ינפב ךרע אוה
 ךר = רכ שרדה ey למרכ 'שלמ תילמרכ שרופמ
 למרכ p^ ל"זו ע"הק 'יפב ןוכנל יאש ומכ למו
 אלו חל וניאו דיב ללמנש ונייה הרותב בותכה
 אוה דינ ותוא ןיללומשכ אלא יומגל שני
 םשב ךורעב ה"כו תוחנמב mo ירמגל .ךכרתמ
 ,'ו תבש יופסותב למו רכ «bru .ל"כע ימלשוריה
 'וחנמ 'פסותבו (פ"שה ןוילג ןייע) תילמרכ ה"ד
 הלמש ומכ יוהר םש ושריפו םושמ ^m :ד"'ס
 מ"כב י"שריפ אבוה םשו ע"בשפהב ןייע המלש
 ומכ ונניא םשרד py יכ ר'עפלנו .למרכ ןינעב
 למ — םרכ הלמה תבכרהמ bw יכ המלש הלמש
 ,neu שדחו חל ךר -b pP^ פ"ל לע זמרב ונייהו

im frischהזו .דיב ללמנש המ תולילמ 'למ למ  
 יבג : למרכ ה"ד א"עו n'p תבשב יישר ש"מ
 איהשכ האיבמש למרכ שרנ ביתכ רמועה תחנמ

cra vx (!ייספב  Danלבא ימא יפדב ןוכנל ה"כ )3  .יתהגהש ומכ ל"צו ףוסב ע"פדב תועטב טשפנ ונממו יפיסב  
 יתשב ס"שב ונינפל ייארכ 'יא  .(ח"י ףד 'גנא י"כ ץבוקב) תוחנמל י"כ nonis ייפב ni לבא אלמרכ םינושארה 'יסופדב
 לאעמשי יר יבר joya הנושמ ונינפלש ארפסב חסונו .תלובשה ךו ת ב w^ םשו לינה היימגר ייפמ קתעוה כ''ע ) .תובית
 ייפ ןירדהנס יוריב ה"כו (* ,אלמ יוריב ג"ונבו (* .דחא הנקב םהיתש ei התלע וינפל ילואו גילפ אל וגיברו ס"שה ייגמ

 .ג"ע "ma .תשחנה ץעייפרבו ,ב'ה י"כב הייכ )9



333. Diw2319 — אְְָנַּורכ 
 ד'עפל לבא ?jen np ^b OÍ ע'לב ni רמול | המלש ןויגה ןייעו ךורעב לזרב לש תשחנ םעמ הזו

 םויב אמוי ןרכב "יפו ל"נה פ"ל .אוה «o רורב
 ל'זו 'ל yb 'רקיוב ן"במרה b^ ןכו ןמוזמו לבגומה
 הזה םויה םצעב בותכה ריכזהש y ונאצמו
 כ'ע םינמוזט םיתעל םירזגנ םינינעב
 (BT ןשא 'עב 'מושרה ע"למ ןושאכ י"תב ותמנודו

(Cvמולכ ' nyaל"נה םוקמב ן"במרה לבא .עובק  
 ופוגב bv לש ונרקב pn אמוי ןר קב 'גרתב 08
 רבדה ףוג וארקי םינרקב חכהש רובעב יכ . . וחכו

wpבותכב יכ דחא לכהו ף"כב ןרכב 'גרתב ג'ו .  
 ל'דשרל רג בהואב "ייעו 'וכו םיוש עבוקו עבוכ
 ן"כמרה ימיב an^ התיה םא אלפתנ היה רבכו 3
 jp דחאב דוע אצמת אלו הרכז דבא T's ף'וקב
 ןמאנ יכ םייס 123 ש"ע סויה ונידיב רשא םירפסה

wyריעה אלש ן'במרה  ubש"ע רקש תודע  
 ע"לב יכ ף"כב סורגנ בטיה פ"למ ל"נה הרזג יפלו
 ירבע 'לב ף"כ תואל הליבקמ 2^ mam תביתכ 'פו
 י"שר ןייע .םויב וכ ונינע ovn םצע לכו ,ימראו
 ןיבנ הזכו ןמוזמה םויב רמולכ ג"כ 4^ תישארבל

mvםצעב .א"פ  ovnלש ומוצע לע הזה  ovאוה  
 ומוצע לע "יפו תפסותה לע רהזומ וניאו רהזומ
 ימוי (^D ד"לו פ"א 'ב ס"ש י"כב ה"כו ומצע וטכ
 — [אנליוו ס'שב pp ח"ר 'יפב «m (ב'לק רצ

 (יאלתמאל םשה ראות וא יטרפה םש) ובנרכ *
 תכ יאלתמא םהרבאר הימא .א'צ 5'3

 ע"ייע יתברוע תב יאלתמא jim mos ובנרכ
 ^« םה םיראות יתברועו ובנרכ ילוא .יאלתמא
 ןואגו רדה qarenáo == qarenónhvant 13332 דנעצ

derיתברוע 25"  

der schwarze רוחש kaurva 

 ד"עפלו xpkpfn "bn ב"ר תערלו 3303 דא
 — 'פו יברע ןושל לקשמב אוה

(Kohlהכיא שרדמ  bתיא :ונירמו ונעשפ ונחנ  
 אתילע סרג ךורעה לעבו בורכ י"לב p^ ןרירמ יבנרכ
 'א תלע 'עב 3^ ריעה ןכו nons .ש"ע
 ל"נה 'פו ע"ל gym ב"ר 732 ל"צו יכנרכ ג"ונב לבא
 אלו םש ר'כיאב ףנע הפי !b "y^ ,'א ברכ ע"ייע

 — [יכנרכ ב'ר ירבדב סרגש ו"זרהמ 'יפכ

majestátische, glánzende 

 ,yfíevwQov ינוי ןושלב בינרכ דיחיה) תואָבְנְרּכ
yspvipuovתייטב יברע ןושלב ונממו  

(Becken, Wasser hinein zu schópfen cהמל  

 לאעמשי 'שלב ('יליצב mb ילב ןירוק ונאש
 תוטמה ישאר לא תשרפב C 803 ,תואבנרכ ןירוק

 תלמל ןויכש אמוקרכ לע וניבר זמרש הממ לבא 4
 הלמה תאווה וניבר יניעמ םלענש חכומ 'ג םוכרכ
 — 362 ,א'ח ר"תמעב yb" 'חה בתכש המ ןייע
 תקנימב ותוא וזחאו :הזכ שבושמ ג'טפ א"רדפבו

[nw &a — 

NUD*2ש"אלב ותקתעהו ס"לב אָשְמּורְּכ —  
Spierlingsbaum :אוה וניכר תעדלו  Feig- 

(ohneא"יק ול וחתפי אל 'מגב םיחספ יברע 'פב  
oאש מורכמ רהדזיא הירבל ןיתדיש היל הרמא  

^bארמימ יתאצמ אל ב'א) -- .וקיטאבלס םומרת  
 p" ב"נש usb אצמ אל ה"יחא]* | ,(ארמגב וז
 יתשב ס"טב םש קר ב"ער m^p ףדב אצמנ לבא
 ךישפנ יחריפ הרבל הדיש הל mos : ל'זו תוכית
 ח"ש 'ציניוו 'דב «m אשמורכמ ל"צו אשמ ורכמ
 ה"כו ומוקמב ם'ר bum םינושארה םיסופד רתיבו
 תועטב nm אשומכרכב ס"טב 'מ 7533 פ"א י"כב

 ןעכנימ ס"ש י"כב ב'ג N^ ןיתריש "3 .אשומררכמ
 לע וניבר תגוכו ,רומאכ תירוס איה הלמהו ,'בו יא
 ט"יאלב 'יפש סומרת ע"ייע 960% י"לב 727 ע"ל

lupinoאוה יכ בושחל העט ל"מרו  lupusןכל באז  
 םש 'מגמ חכומש הממ לבא ! Wolt אשמרכ קיתעה
 ילוא אוה (ע"ייע אתדרז ומכ) jns ןימ אשמורכש
 סומרת םוקמב הינהל שיו ןליא ןימל ןויכ וניבר םג
 ףעל 'חה רעישש ומכ וא י'כ "יגכ סומרות וא
 יתעד יפכ וא Spierling שימרוק (287 צ"נלפפ)
 yn ל"ר ,ב"ח יריבוג y/"y sorbo ט"יאלמ אברוש

 — [דרזע

 א תפסות CWeinstock A. S עלמ ד"עפל) תַמָרַּכ *

 תמרכה jb אל ןיאיבמ ps ט"פ תוחנמ
 טרופריא י"כב ה"כ ^« אלא תילדה ןמ אלו

"xvפדבו 626 מ'קוצ ' jbש"ירב ל"צו תמדכה  
 שיהידנובב ןכו ןפנ ,לש תנקונקו תילד ומכ אוהו
 m" .ןפנה ^y» e )88 ףעלל צ'נלפפב אבוה)
 אוהו ע"למ הרזגו תמרכ 'עב הלמה ןייצ יוועל
 קחוד ש"מו רעשיילפ «n וילע גישה רבכו תועט

 .י"כה "יג האר אלש ינפמ אוה

 Zeit np 069% "bb ב'ו תעדל) ןֶרָּכ ₪
 דניצ 'למ Oui OU פ"למ ר"עפלו

Grenze, karanaןמוזמו לכגומ םויב אמוי ןרכב כ"או  

(an dem begrenzten, determinirten Tagגרת ' 

 ןיד אמוי ןרכב ^Q ,' תישארכ הזה םויה םצעב

^b]י"לב ןורכ  npה"יחא]* | .(ןמזו  bi» mm 

 יפיסב ר"פרבו ב"ה י"כב ןוכנל ה"כ (? = .ילישב ע"יפרבו fous ר"ב 533( ,גיג ביה דיל יב יא Yn י"כב ןוכנל ה"כ (1
 .ארפיסב תועטב ע"פדשב טשפנו



 53« — תואָבְנְרכ
 .(ינדעמ ושרכ ]855[ 0/5 יאינ 02099 הז מ"ל (w"3 | רשא לכו 2733 ה"יחא|*

 ושרכ ןוכנלו וסירכ סרג םש קדר 'יפב ה"יחא]*
 םש 'ילוחב ןנשי תימינפ סרכ ןינעב .םישרשב
 'א jb ,'ד למ ,אכמוטסא ע"ייע תוקלוחמ תועד

eסרכ והז טשול ךומס סרכב חפט .ד"מ "ילוח  
 "vp ך"מס תואב ww) ל"צ] רעס ע"ייע ימינפה
 'א n5m5 .ע"ייע 'וכו איעמ תנכל אסירכמ ג'פ
 bb ןושל אריבב אסרכ 563 :'נ 'ילוח ms 'עו
 לפנ 12 בואשל ילדו דכ p^ 090066 ^3« ןושל לע
 םיאולמה לעב b" ןכ רבדה ררבמ ןיאו רוכב
 תוכרב .ש"מו 'ג האפ ע"ייעו 2/5 דצ שדחה ריבשמב

a75 היסירב ילמ  yyג .ןז ', Ys mn 
 ןיב הסירכ ירה 5^4 תובותכ .האלמ DS א"ער

vowרכ ע"ייע ירב יסירכ .ז"מ ןיטיג  JWתבש  
 רחאל , . סרכה הז Oran תלהק דכ רבשתו i א"נק
 רמואו vob לע ול .תלפונו תעקבנ וסירכ םימי 73
 .רשא דע 'פ ר'להק "ייעו יב תתנש המ לוט ול
 ו"טד ז"ט b'5 תומבי 'וריו :ב"פד Yo ק"מ 'ורי
 ינוימד ןינעב 'ב סמ 'עב ש"מ ןייעו p'b ר"ב ג'ע
 א"ער ז"נ םשו ,היסרכ עקפ ב"עס ו"נ 'ילוח .םייסרפ
 אה :ד'סק דצ כ'וד 'תקיספ .היסרכל היטייחו
 ,ז"צ ק"ב .היעזב nup ךמדק ארבג NY אסירכ
 ב'ב .ש"מו םהנ yvy יוש אל אסירכ םהנר אדבע
 !pe ךסירכא ףושו לועו ךסירכא ףוש א'ער 'ז
 'קליב אילגר אנעט אסירכה ע"פ ר"ב ,י"שריס ש"ע
 ז"כ פ'ס ר'קיו .אילגר pyb אסרכ ג"כק זמר אציו

mnnרומזמ ט"ושבו ןוהתי קנחמ אנא ןוהמא יסרוכ  
 אניחמ NON ןוהמאד הייסרוכ mmn :'ה לע 'פ 'ב
 ןטבב םדועב !b^ ,ב"פ תישארב mas ןייעו ןוהל
 םילהת ימא ןטבב 'גרתו םתוא תימא ינא םמא
 ^35 DU 'גרת ןייעו ימאד .אסירכב ^O .טילק
 וניא ב"עס no תומבי — '5 ,א'ל בויאלו א"י
 ץובקחו י"שריפ ןייע יתירחא אסרכ אדח יל תדלי
 :ירוס לקשמבו mam ןהיתוסירכ ב"ער א"כ 'כוס
 Tob vpn nb תיל snos "n iip תובותכ

qoos cenראותהו .ןרפק ע"ייע  nessלינה "5 ) 
 ע"לבו sopos "לב ה"כו הלודג ונטבש ימ ייפ

dickleibig AAר'לב  ventrosus6 י"לב  

 nb שיש המהב o5 yb אוהש ל"ג  דועו
 — [ןתסרפ היארהו תולודג םילגרו תוסרפ

 דלש

 ,(ת"נק 'פ תוטמ ירפיס)

 י"כבו 'וכו תוסוכהו תואכודרכה ןוגכ שאב אבי אל
 תואכנרק 'יא 6'ס דצ ov יופסל ry ריאמב אבוה)

 !ps ^b ל"נה י"למ תרזגנ הלמה יכ ןוכנה אוהו
 jy תייטב ע"לב ונמטו ץוחרל וא תותשל םימ
 ys 457 יוועלל ל"תמעל רעשיילפ 'ה ש"מ
 ירבד הלאו o בינרכ ןמ .דיחי אוה תואבנרכ
 ןוש ל ב תואבנרכ ןירוק לאעמשי 'לב : ב'ה י"כה
 sem כ'ע בינוכ דיחי ןושלבו םינו
 ןכו י"כ ראשב "ל 5 קיתעמהל תמכוחמ הפסוה
 לש וסמלוק התטלפ אלש חיכומ ןושלה ןונגס
 הארמ הז לעו .אוה ןוכנ רבדה ףוגב לבא וניבר
 לכב יכ עדו Becken, bacile. ט"יאלב יליצב זעלה
 'יפדב םג הארנכו 'זיפו ר"פדבו Q2 י"כמ ץוח) י'כ

 האלהו ליפאב 'פדמ לבא תואכנרכ תיבב ^8 'ציניוו
 s^ ג"כ ,א"ל 'דמבל 'א י"רתבו ,תואכנרכ תועטב
 'וכו איסכ א תכנהכ N02 לעתימ אלד לכו
 yn "bb אָתָּבְנּורְכ תחת שבושמ אוהש הארנו
 אתכנרכ man 410 ,ב"ח ל"תמעב יוועל 'הו ל"נה
 תועטו ף"כב תואכנרכ וניבר ירבדב סרוג אוהש ינפמ

 — [איה

 ם"לבו i3 בוט «sn ילוא וא «wy מ"למו םֶרָּב
(Baueb, Leib ןטב oA ע'לבו אָסְרִּכ ,D32 
(mien סרכה (G5 גיפ por תופרט ולא 'פב 

 ,הנוציחה כור ערקנש וא .(* הבקינש  ^bסרכה
  C venenרשבה אוה הנוציחה ומצע סרכה אוה

 היח ינמיסד 'מגבו .("םרכה שאר אוה א"ו שממ
^b תסרפ ןתסרכ רוש הדוהי בר רמא]*) Co (ןילוח 

 קודב רושה תונקל אבתשכ  owהלודנ סרכ ול שי
by (םילודג) [תולודנ ל"צ] ושארו. mom 

 ויפוליחו הכאלמל בוט אוהש והנק ןיבחר וידעצו
 תונטק וילגרו הקד וסירכ בוט רומחה רמולכ רומחב
 ויהי אל ויתועיספ ןכו ( ובנז ןכו ושאר ןכו

 ברקה תא הסכמה .תוחותפ « Cn Np[יא| י"רת
 ןירוש ןיא 'מנב ןילות רמוא א'ר 'פב .אסירכ
 עצמאב ('דמועה אניטק בר רמא (נ'ער מ"ק תבש)

 ולאכ הטמה 6 "y*(הר בו ע) השא לש הסירכב
 הבגב תחא ורמאש תורעש יתש .איה אתלמ ואלו

 ,['ג| בג יעב ונשריפ רבכ 6ב'נ הדג הסירכב תחאו —

n» )1ייא אכמוטסא יעבו ךומסב ךורעבו תוינשמבו ינשמב לבא ב"ער ינ ףדב ם"שה קיתעה ןכו ב"ערבו יישרופכ  

 ןושארה ייפה (+ .תמדוקה הרעה ןייעו ע"פד לכב ה"כ )9 5n ייסר יופרט ילה ז"ואב vn בקינש ל"צ (? .תימינפה =

 תא הפוחה רשב ןוציחה סרכ והזיאו 'ימינפה סרכ איה וז ולוכ סרכה לכ :ינ ימגב אנינח רב יסוי 'ר תעד יפל הלוע
 אכמוטסיא :אכמוטסא 'עב וניבר ^32 ל"צו .אסרכד אכמותסיא (םש) לאעמשי יר תעדכ אוה ד"עפלנ א"י לבא .סרכה בור

 UO לאעמשי יר רמולכ אייר ת"ר ןמ תועטב אוה א"יו ילואו ןאב וניבר בתכש םרכה שאר והזו סרכה Cb אוהו פרכד

 .ונבז ס"טב 'ציניוו 'פדב (" .ןילוחב VS .הימגר 'יפב ה"כו ןתסרפו ג"ונבו 'ג בנג 'עב היכו (* ,ריפדב po ה"כ (?

 .קוחמל שיו םייש יייכב יילו רייפדב ייל ןכו ונוגפל ייל )9 .דמוע הז ע"פדשבו
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i in 
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 335 ייאסרוּפ * -- םֶרָּכ הלש

 הָיְסרּוכ דקנל שיו איסרוכ = הָיְִסרּוכ mean םא יכ
 (bm mv") ארקי הָיְסרוכ CR SO ייעשי (am םר

 אסרוכ ןודנול י"כבו ארקי יסרוכ 'קנואב 217030
n»m py spןואגהל רגל  j^םש רעלדא ) 

jmלאינדב  prae moss (500vדיי 'גיגחבו , 
 יליגמב ןידוי ינשב ה"כו .הייסרכ jm ינשב אבוה
 ב'עס ט"נ 'ילוחבו הייסרוכ יבא p", תומביבו ל"נה
 היל wi" רתסנה יונכבו .אעראל אייסרוכמ לפנ
 ןידוי ינשב י"שרב א"פכו היָסרוכל הוכפה א"עס
 ןונְסְרּכ ץובקבו .ותלודג לפשת b^ הייסרוכל הוכפה
 'ט ,'ז לאינרב לבא ב"עס mo 'רהנפו .ד"י 'גיגחב
 ר"להק quom 'ה .ב"כק םילהת 'גרתבו דחא ו"יוב
 קרהג ע"ייע ןוופרוכ יתייאד ms :ןורתי המ 'פ

Cin ar)ינולפ רמא ךכ : םירבדה לכ 'פ םשו  
 שיאה ותוא רמא ךכ b^ םיברל ןווסרוכ ושעי 'וכו

ommי תב בלכ ריחמו הנוז ןנתאמ תושעל רתומ  
 אסכ תיב ע"ייעו טעמ םדוק !DU m תואסכ

qu»גרת םיונכבו -- אלפא 'ע ' "y?"ד"י , ' 
 — [ןוהיתוסרוכ ז"ט ,ו"כ 'קזחיל .ןוהתוסרוכ

khrue דנעצ 'למ xo&(o, 0006 (י"למ ל"נ D33 

  (Git rauher Stimme schreienבויא) קהניה

.D'j07 רשפיאה י"כ 'גרת (0 2n 

 ןולוא Gold, golden ygucíow rib) =) סרכ
 C^ nbus) 'עב ונשריפ 325 [ןויסורכ] (ןוסורכ)

 (יאסרוכ םוקמ יבשוי םהש (Tynb ייאָסְרּוּכ *
 היתנוקיד לאילמג ג"ע ב"פד ג"פ ק"מ 'ורי

 ןוכלמיא pev אתלת רתב pui ייאסרוכ הינורבק
 ורבק יאסרוכ םוקמ ישנא רמולכ 'וכו היתי ארזחמ
 וכלמנ «mu 'ג רחאלו היתנוקיד ג"ר תא םלצא
 סרג השמ ינפו ומוקמב ורבקלו וריזחהלו ותונפל
 ד"עפלו י"אב היה אל אפרוב םוקמ םלוא יאסרוב
 nm .ע"ייע וב ונרבד רשא םוקמה םש םיזרכ אוה
 היגהל העט יוועל m' ,יאפרוכ איבה אל רעיוביינ
 ופונ תא ורבק m^ ןובג הייסרוכ ןורבק :הזכ

 Qa | ע'לבו à) ,יב (mo מ"לב ןטב ומכ (' סַרָּכ
Tn ^bעצמאו  (das Innere, Gewólbe 

 רמא :םלוס mm םולחיו UO) ט"ס תשרפ ר"בב
 היסרכב ןיירש Corswy ל"צ] (רשע) ינמ ליז היל
 ךתיב ברקב 'יפ ב"א) -- .היל חכשמ תאו (*ךתיבד
 סחוימה 'טולכ ה"יחא]* = ,(ךתיב תיוזב 'יפ י"שרו
 וג 3yD ה"נד ר'פ ש"מ 'ורי 'יגמ חכומ ןכו י"שרל
 אלו ךתיב עצמאבו qun ייפ (אקד ע"ייע) ךיתייב
 ךתיבד אתירקב ל"דרה ייחב "יאדכ היגהל ונכרצוה

 — [גגהו תיבה יוריקב רמולכ

D*5אָיְסְרּוכ .יִסְרּּכ ס"לב הָיְסְרּוּכ .אָיְסְרִּכ —  
 אסכ (יא «wp מ'לב ומכ 'יפ «sp לאינדב

 [Thron, Richterstuh טפשמל )5 תוכלמל דובכ
 ('ב Pul mb וילע ןיחינמש אפכל ('א לאשוהו
 ינבד ג"רב Grautsessel) הפוחב הלכל דובכ אסכל
 יאה אנימא הוה שירמ אבר רמא 6ו"כ הליגמ) ריעה
 אוה שימשתד שימשת ('הרות ופסד איסרוכ

 רפס וילע ןיחינמש ןחלש 'יפ היב ישומתשאל ירשו
 ןיחינמד ןינמזד יאזחד ןויכ Cos ןירוקשכ הרות

sebהיוליע הרות '). ^bלע הרות רפס ןיחינמ  
 אוה השודק שימשת אנימא תחפטמ אלב אסכה

y 533יאמ 6ג'פ תומב) לרעה 'פד ג"סב ,(ה זינג  
 יבא היבתואד יריבד םוטמוטל הדוהי 'ר היל דיבע
 תיב 'פב .ינב 6'ב ש דילואו (*ערקנו היסרוכ
 (.ייק (BE הנאימ ps רמוא לאילמג ןבר 'מגב יאמש
 הנטק איהשכ השדקיאו <" שרנב הוה אדבוע

 אתאו ("הורדה 82 היסרוכ יבא הובתואו הלדג
 הופיקהו news הובישוה b gris^ הפטח אנירחא
 הוריזחהש הורדהאו se .היתוביבס ובשיש םדא ינב
 איש  אסכה לע בשוי 'גרת ב"א) -- :הלעב תיבל
 ןייע ה"יחא]* = = .(איסרוכ לע ביתי 0^ ; יט ,יא
 ND2 אנשיל לכ יכ ןמגרותמב תואמגוד המכו המכ
 םשה לע רמאנה אסכ םגו טפשמל תואסכו תוכלמ
 ןיאו היסרוכ םירפס תצקבו איסרוכ םגרותמ הלעתי
 ןמגרותמה לעב גישה וילע רשא רתסנה יונכ הז

 גארפ bum jw' לע opa ישע w^ ימאו ליסאב יפרבו .ש"ימו א"כק ,גיח אקר ע"ייע (?  .ריפרב טמשנ ךרעה לכ )!
"Dnספדנו וקה םג  !wyרש יעבו הסירכב ריב י"כבו ב"ה "33 הסרכב היכו ךתיבד אספרכב 3753 ('  ^ ^wהיסירכב  

 היכו yy לש המיב י"שריפב ןכו (* | .אוה וניבר ייפמ ילואו ו"נש ייסר ביח זייואבו יייכבו יופדב ם"שב ייל (* = .ךתייבד
 שיע 13( אייסרוכ ןאכ ארקנה אוהו וילע הרות רפס ןיחינמש חול ותוא ליהזב ייפ uns "won ייחבו an ז"ואב
 ןייע םש ז"ואבו ף'ירבו םיש י"כב היוליע הרות רפס היל יחנמו סישב ךומפב ה'כו (* :חייק ב"הב תומב ya ש"מ ןייעו
 ןינמז ךורעה ייגכ יב ייכבו תיס היולע יבתומד אניזחד ןויכ םדוקהד ארמימבו ארפיס יחנמו ךומסב ג'יונבו ומוקמב סייד
 יעאב אלו יב ייכב ייא הזל םדוק לש ירשו םוקמבו ןיזנגנו סיש ייכבו זנגנו ייא גיהבב לבא ריסאו aca (7o .יבתומד
 D/m3 ר"פדבו b" יפדב ייל ןכו ייל ב"ה v3 )? .ערקיאו גונב )5  ,וניבר ייגכ ריסאד ארמימב ןאכ חכומ כ'יאו הזינג
 השעמב סישב (n/31 שרגב ל"צו שרכב יא .Y י"כבו ,יציניוו יפדב היכו ריילו יב ויו ייכב I0) mos .עבש גיונבו בש ל"יצו םש
 ריפדבו אתרבב 'זיפ ידבו גארפ ידב ה"כו שנרב ימא 'פדו ליסאב ידב ר"ב י"כב תועטב וגממו (אפפ ברד ארמימב ינשה
 'עב ייפ 522 ןויפורכ ליצו ןיופורכ וליא ייא ריפדב :טיפ ,איחב עיייע ('?  .ונתואחסונב ייל (11 .הובחואו רע טמשנ

 .תואחסוכה ייננש נישו  ,ןולוא ליצו וליא
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 ה"יחא*] | .אוידתשיא זעלבו ןוטסרק ינטרוטל
 תלחתב המושרה הלמה איהו איה תיברע הלמ
 לודג לקשמ ילכ התארוהו ל'נה י"למ הקתענו ךרעה
 סדנהמה סעדעמיכראו תוריהמב ודי לע .לוקשל
 הזלה לקשמה ילכ לש איצממה היה םסרופמה ינויה
 איהו אנויטסרכ םשב םייריסה לצא םג עדונו
 -Schnell ש"אלב nnpnym ר"כיא לש אנויטצרק

wageי"כב) ארידתסיא וא ארידתשיא שממ הזו  
 stadéra ט"יאלב איהו Try לש ('שמא 'פדו ךורע

(*Sehnellwageבוט רתוי וא) אתייטסרכ כ"או  

 ראוכמו ןוטסרק DP אוה דחא (אנויטסרכ היגהל
Uyלש ילקתמד אנבשוח  ("Dיעבצאד אננשוח  

 לע ןובשח וא כ'מ תעדכ עבצאב ןובשח ונניא ל"נ
 'ט דע השש ןמ רפסמ לכ לפכ תעדל תועבצאה
 ךוואה תדמ ןובשח םא יכ ףנע הפי לעב תעדכ
 !go ץובקב eol ע"לב תארקנש mo ידי לע

Zoll =העיספ תדמ ושעי רשע םינש םהמ רשא  
Fuss ))-35(אלו יעבצאד אנבשוח ייגה רקיע כ'או  

 הצווש המלש ןויגה לעבו יעבתאר י'כ "גכ
 b^ הלמה איצמהל ןגוהכ קד אל an^ וזב קיזחהל
 ר"כיאב רופיסה ךשמה (pi ס"שבו 'גרתב עבת
 עידומ היה pris 'רש ןכתיה יכ "יפה הז לבוס וניא
 םילשורי ישנאל mme תועיבתה ןינע !סיאפורל
 תא שובכל סונאיפפסא לכוי היה הז yn הזל הז
 י"אב תוגוהנה תודמו תולקשמ ןובשח לבא י'א
 תואי son הז יכ םיאפורל רוסמל לכוי היה
 תונובשחב קודב היה קודצ 'רו .םקסעו םתכאלמל
 ף"זרהמל מ'ד ןייע רזעילא 'ר ונב ןכו תודמו תולקשמ
 ט"פ 'טוסבו (האלהו 75 בקעי ןב רזעילא ^ 'ע

c'eיבג הדידמה ןינעב ק"ערו רזעילא 'ר וקלחנ  
 'ר אוה אוה יכ קדצב ף"זרהמ טפשו הפורע הלגע

 — [קודצ ןב רזעילא

 .תיתרכ ע"ייע תיסירכ *

 'רהנפ (שיא םש אלפ רב םוקמב ס"טו +?! אלסרכ *
nאבא ינב והלוכ 'וכו הנחו וביא א'עס  

 רב אחא רב 'מ "533 ווה ירפכמ אלסרכ אחא רב
 ירפכמ אלפ אחא רב אבא 'ר 'פ י'כבו ירפכמד אלס

m»יסחויבו הנח 'ע םלשה 'חויב ' Downאבא 'ע  
 אלפ אחא 'ר קיתעה אחא 'עבו אליס אחא רב 'תיא
 אבא 'עב ב'ה "3^5 ןכתת כ"או (םש ןיררהנס סיד)

 אלסרכ * - ייאָסְרּוּכ *

| 

 ולש

 .ורדסמ היה 'עה הזבו סרכ 'למ וניבה כ"או !םלצא
 .אנסרכ ע"ייע ינאסרוכ ל"צש ל"נ רועו

Cééותוא רותפל עדי אל כ'ר) אריגרא וסירכ  
 m" ינוי ןושלמ אָרְיְנְרַאּופיִרְכ ל'צו
chrysargyrum627 םואיסריימ ןייע 00"  

 קרפ 'שוריד 'טק 'כסמ (םינפב ןייע השק םכמ ןימ
 אריגרא וסירכ ןהא (ג'ער יג ףד 2/59 455 תא חינמה
 job רמימ ירש אריגרא וסירכ ןהא «n^ אלד דע
 .'תמא שוריפ התע דע יתגשה אל .('יתדבע דבע
 ןוכנ לע ריכה 198 מ"עב ר"יש 'גה לבא ה"יחא]*
 םוצע סכמ היהו רומאכ תחא הלמב ל"צש הלמה
 לכמ חקלנ mm chrysargyrum םשב עדונ השקו
 םלוכמ ונייהו םיוסמ qb תדחוימ הכאלמ ילעב
 שקבמ היה םיטרפה mas יפכ ךא (טפנוצ) דחיב
 הז אב םרטב ןכלו רתויו רתוי םימעפל רטושה
 ןמואל רתומ היה הלשממה דצמ םכמה תא ףוסאל
 ינולפ ןכו יתכאלמכ הכאלמב קסוע ינולפ רמאל
 םנמא , . סכמה לועב וקלח ומצעמ לקהל אב ז"יעו
 תוכלמל םתוא רוסמל רוסא ריעל רבכ אבש ירחא
 b" ר"טבבו ה"שע ר'יש 'גה לש בהזה ל"כע "וכו
 ר"שהשב תוינגסרכ םג ןקת אוהו 140 n'3 ז"מיר
 ג"ונב יכ קחוד הזו תוינרגרסרכ ל"צש הנשושכ 'פ
 . סמר ע"ייעו ז"צק .ב'חב ןוכנל ויתשריפו תוינגסרוב
 ל"צש (G'ob Y ןורגברפ ז"מירה maa ןכו ,(''ג

 -- ש"מו ןורגברפ ע"ייע לבא ןורגרסרכ

 והנימל , , לוגרח :ה"ס 'ילוח (לוגרח «po תינסרכ *
 תינלחש 'עב ג'הכ תינסרכה תא איבהל

 בוזרכ jb תיכסרכ וא תיבפרכ וא n^ ר"פדב
yyתפסרכ ע"ייע דועו .ם"למ ש"מו ] — 

 .ףוסב אריגרא וסירכ ע"ייע תוינגסרכ

np» *ןכח ע"ייע ם"ט  ÁN 

 ןושלבו (90:6166א ינוי 'למ אָתיִיִטְסִרְכ =) טסרכ
 Os יפופ ןושלבו אָנּוִטְסרכ יוס 0
 לודג pon וא םינזאמ שכ-<> יברע 'לבו )292(
 רעשיילפ ןייע eine grosse Wage וב לוקשל

 הכיא תליגמב (457 יוועל 'הל ל"תמעל תופסוהב
 אתייטפרכ ('ןידה ןוהל רפמו םק : שארל הירצ ויה

jmאנבשוחו י ל ק תמ ד אנבשוח א"ס אנבשוח  
 ןירוק ע"לב b^ (*[יעבצאד ל'צ] עב תא דו

ias (iיתריבע דיבע ןלפ  uy jobיתדיבע . (fןייעל שח אלו יוועל יה םג הלמה ןוקיתו ייפב ךשמנ ז"מירה ירחאו  
 Dp :יבו יא 0? ייכבו יעבתאד w^ םשו ביה "33 ה"כ (*  .ירה ס"טב ויו abo ?) v33 רבכ ni היהש ישוריפב
 אתייטסרכ שארל הירצ ויה ע"פרבו ,ריבו ריל ייכב nsi ילקתמד אנבשוח א'ס אנבשוח ירהו אתייטסרכ ןידה ןוהל רסמו
 יה תעדכ אלו (5  .אנויטצרק ןידחו עבצאד אנבשוח jun והל "sn גיונבו י ע בצ אר אנבשוחו ילקתמד אנבשוח איס

 .הנטק עבטמ איהש statera יוועל
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 RD327» אדפסורכ T5 v) רבדמב: ףנכה תציצ לע | אלסרכ הינהל יתיצרש המו א ל ש אחא רב סרגש
 6 ןידפסרכ *G ,ביכ «cem ךל השעת םילדג
 ןכו ה"יחא|* — .דגבה new י"לב b^ ךל דיבעת
 ישאר תציצב ןכו םש 'דמב תציצ םינקז 'ע וקיתעה

"enיח  (à(ריכ :,יח .יירכז+ ;ביי 375: םירבד) ףנכ ןכו  

 קפס ילבו )3 e איש m5 סוכמוס קיתעה ןכו
 ןכל ילארשיה םעה יפב nmn הלגרומ הלמה וז
 אוה המית רבד לבא הדגאה b^ לע הככ וקיתעה
 הנשמב אל אצמת אל המל םעה יפכ רוגש םא
 הטישפה «p תיציצ ןבומב הלמה וז אתיירבב אלו

moaשיא הרבחש  cmtאתיצוצ הקיתעה  
 יבו .'א v "nna^ ןכו .G6 Meletemata סעלרעפ)
 \4%-..5 סוואט תקתעהב ןכו אתיציצ pw "א
 תינויה הלמה תרזג יכ תינש תאזו הכלהה יפל לכה
 ןושלה ירקחמ הב וטכח רבכו איה המותסו המומע
 ל'נ ןכל 06050 'ע תוינוי מ'צוא ואססאפ ןייע
 ףנכב pem םילתלת 5; ios פ"למ האצומ ^2
 ארפסרכ תלמ קפס ילבו Troddeln, Quasten דגבה
 הולעהו הנשמ ןמז םדוק םעה יפב הלגרוה רבכ
 אלו סלקנוא 'גרתב היוצמ איה יכ ןעי לבכמ םידוהיה
 יכ הב ושמתשה אל ילבב פ"שב ז"כב לבא 03
 yx ע"ייע ארקמ ןושל רחא דומלתה ימכח וררגנ
 םעה יפב nmn איהה הלמה יכ רברל םילגרו .'ג

 — ןז"חא אבה 'עב ןייע ןכ ירחא הברה

DU) "NTBDM *ןירדהנפ (ארומא  ,D'Dר"א  
 D'w י'כב יתבש ר"א יארפסורכ

 יאדפסורכ ר"א ^8 םש לבא .ו"מ הדנב ה"כו יאתבש
m3רמא 162 םלשה 'יסחויבו יאתבש ברד  

 רמוא רהוזה 'רדמבו יתבש 'רד הירב יארפסורכ
vow189 םלשה 'יפחויב ןוכנל אבוה ןכו כ'ע יב  

 'ותירכ :ז"ט ה"רבו .יאתבש ר"א יארפסורכ ר"א
 קודא אוהש הארגו ןנחוי ר"א יארפסירכ ר"א .ד'כ
 ןירפסורכ םש לע הככ והוארק ןכל תיציצ תוצמב
 איה יכ רעשל ven יוועל m ,םדוקה 'ע לש
 ,(תסכה תיציצ ןב עיייע a poo תציצ ןב לש הקתעה

 אפסירכ !y" אפסירק םש רצקנ יאדפסורכ ןמו
 'פ (na 'תקיספב ,ג"ה W'B ה'ר 'וריב יכ היארהו
 אפסירק ר"א N^ א"צק זמר אב 'קליבו שדוחה
 'תקיספבו 'וכו 'ה ידעומ הלא רבעשל pm ^ םשב
 ^ םשב יארפסורכ בר N^ .ד"נ דצ אנהכ ברד

jonכ'רד 'קיספבו  "bאפסירכ 'ר :ז"נק דצ הבוש  
 ילבבב ה"רב הנשנש רמאמה אוהו ןנחוי יר םשב
 כ"ג 'יא .ח'כד י"פ 'דהנס 'וריבו יאדפסורכ 'ר םשב
 תומוקמה רתי דוע ps" ןנחוי 'ר םשכ אפסירק ^

"syאבא ע"ייע 'דהנס 3  "nךפיהב ('א הרעה יג  

 תויהלו היגהל שי םיסופד לש אלסרכ יכ אוה

 bp» רב

 ןונבל ךרכ ע"ייע (ypucoMey vov) ןּונָכַלְסיִרְכ *

 ,ש"מו ע"ומב

 Brustfellentzündung) (\ש= ע"למ) םֶסְרַּכ *

 םשו ז"צק ,ב"חב ש"מו םסרב ע"ייע

 .xópuLa י"ל אוהש י"שרו ה"מגר תטשב כ"ג יתשריפ
Sehnupfenה"שע '). 

 ע"ייע ןיסרוב ל"צ ה"פס 'יעגנ 'תפסות (?) ןיסרוכ 2

 : מיי 38 םדב

 זיצק ,ביח) יסרוב ע"ייע ס"טב וא ד'עפל) ןיניסרוכ *
 ןגמ 000706, 46076 'צמאה bn" וא

 (םירכ) :ז"ד ה"פ .תבש "ורי rustsehild) םירתו
 ןתונ אוהש (ב'מ vb תבש) ןיבובל ןיאצוי [םירכז]
 mn דגנכ סירתמ mm ובל דגנכ ןיניסרוכמ רוע
 רבועמ רוע b^ ןונסרובמ היגהל יתבשח יסרב 'עבו
 ןינתונ b^ ל"נה 'צמאה י"ל איה יכ 55 לבא ןקותמו
 ןיסרוכל ןוכנ רתויו ובל דגנ ןגמו 005 תויהל רוע
 םילאה תא םיניגמ «pm cui םיסירתל רמולכ
 now ילבבבו mn דגנכ סירתמ sm הזו תויחה דגנ

i35ר'א ןיבובל יאמ  somאוה ילוא יר תות  
 ע"ייע לבא Schirm, Schutz הפחמו ןגמ tutela ר"ל
 :םש תבשב אלוע לש 'יפמ me Ty .'א רתת
 ןהילע ולפי אלש ידכ םבל דגנכ םהל ןירשוקש רוע

 ,םיבאז

 ט"פ yu "v" (ריע («Ow הנסרכ .אנסרכ *
 םוקמה me הנסרכ mas ןליא .ט"לד

 רב ןועמש 'ו ומש לע ארקנה ןועמש 'ר היה
 2753 ?mb nt א"עפ איכד ג'פ ןיבוריע 203« אנסרכ

Hyרייפ תבש יורי .איימד הייפ ימוי יורי ,ה"פר היר יורי  

 ילואְ] (הנסרכ איהב W Ty^ היד גייפר ne ,גיע דייר

 "ny ה"כ יכ יתיאר בוש .םיזרכ םע ms" אוה
 ק"מ m" כ'ג איבה אוהו : ט'כק י"המב ף'זרהמ
 ל"צו ייאפרוב סרג אוהש קר ייאסרוכ 'עב רכזנה
 רמולכ ינאסרוכ :הינהל לכונ התעמו רומאכ 523
 ף'זרהמ ןוכנל man ןכו (הנסרכ) אנסרכ םוקמ יבשוי
 ,אנסרכ ל"צש :ג'כד ג'פר יאמד 'וריב אנס רב

NDD'*33יאדפסורכ ע"ייע ארומא םש . 

xokoncüo) "b3) [N]TBD*3 4דגבה תפש  
(Saum, Rand am Kleidגרת ' 

 .ןידפסורכ 333 )* ,ינריכזהל ילבמ םסרכ יעב יוועל יה ייפ ןכו )!
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 תאוויעוכ תא ןינתונו ותבוקנ תיב
 םיערכהו ברקה .(וכותל ויעימ ינב
 'פ דימתב C533) 'עב שרופמ 0^ ,יא יקי

 pna םיערכה תא ךתח (א'ער €( ןיתפוכ ויה אל
 יגוזנ קר ארקמב ה"יחא]* .ןהב הכוש ימל
 ימרא ס"לב ומכ ל"זרדב לבא בגחו המהבמ רמאנו
 ,ד"ל תוחנמ is^ ev .דיחיבו םדאמ םג יברעו
 bY NUUS' רקע אנימיד היערכ שניא רקע יכ

n'yאבג ינאפמ :םשו ,יאערכ יל ביאכ הוה א"ער  
 Uy .יערכד ארפוט דע מ"ק תבש .הוה אערכר
 סרח y'"y .ג'ק תומבי .והייערכד ארפוט דע :ח"ל
 "שודיקב ןיאושנ ןינעל לשמב רמאנו — ח'מש ,ג"ח
 ,י"שריפ ןייע אניעב אל יאערכמ ברד אנאסמ .ט"מ
 יזח יקאש יזח ג'ע wo ג"פר 'ירוכיב 'ורי ץובקהו
 ןיקש pen .ט"מד ה"פ םילקש 'וריבו ^« ןיערכ

nenר"לפ ר'קיו ,'וכו ןיערכ  "bnןייקש  "enןיערכ  
 ילעב םניאש םירבד ראשו המהכמ רמאנ ןכו .'וכו
 ןיטיג ,היערכ ms" (אלוגנרת) יאקו .'ז תוכרב חור
 ,למיגד היערכ vp תבש [mem אערכ + ז"ס
 ילגרמ רמאנ בורלו [m אערכ .ב"ער ט"כ תוחנמ
 ט'פ מ"ב יילכ 'תפסותו bun "ילכ תיבה ילכ
 םש 'סותו הטמל ורביחו סרדמ אמט אוהש ערכ
 'תפסות .'וכו הכוראה Dy שריפש ערכ ח"פס
 n'bb םש ץובקהו ןחלש לש ערכ 0( ג'יפ תבש
 ויט 'כוסבו .םייערכ יתש םשו ,ןחלוש לש םיערכ
 .דחא ד"ויב 'יא ה"מ m^b "ילכו א"ער ז"טו א"עס
 ,הטמה יערכ bep מ"ב ^55 'תפסות ,ב"ער 'ג 'ציב
 אפרעד NDS 'ד ג'ע ה"נר bb" ינש 'שעמ 'ורי
 תעברא :'ב יאתוכ דח ה"ד יתבר b' ר'כיא "גו)

 -- [(אפרעד אתוטש

 ערכ ינורמוש ילב דועו ענכ מ"ל py ףררנ) עַרּכ
 «n תייטנל לאשוהו mts ןינע = ע'לבו

 -übers Gewicht geben, eig. die Wag םינזאמ

(Ausschlag geben Y"*2D ;sehale neigenק"פב  

 םיחפפ שמח לכ ןילכוא רמוא מ"ר 'מגב םיחספד
 היל mm לאילמג ןברכ הכלה רמ אמינו oy) גיי
 ("ףופבו amm עירכמ ואל לאילמג ןבר [ל"א] עירכמ
 וא'ער זיטק ק"ב ותיבחב אב הז 'מגב אטוז לזוגה
 יאמש תיב (ג"עס יכ) C [םיחפפד אמק] קרפד ףוסבו

 םשו יד רצק יעב היכו (+

y4» -- יִאַדַּפְסּורְּכ * 

 .הרישכ ס"טב ויו «v ר"פרב )?

 ליחתמ ליסאבו יציניוו יזיפ יפרב לבא ךרעה ךשמהב 2:35 אוה ימאו ריפדבו com דיילו יבו יא ויו יזכב (5

m3 (5בהת יעב םג ייא רמאמה שירו ד"ל י"כב ןוכנל . ^aתמכסמ וניבר  pyתוינשמב היכו סייש "35  

 חלש

 5p'3 ף'וק mw י"הבמבו ף"וק mw me ה"רסב
 יפסורק יפסיוק .אפצירק 'ר םייונשה Cp םשו

 ךוראה םשה תא ןירצקמ ויה יכ ל"נו .אדפסירק

 םש םע ותושהל ידכ 'וכו יפסירק ,אפסורכ תויהל
 םסרופמה רפוסל ראות אוהו Crispus ימצעה

 םילתלת ויתוצוקש ימ ר"לב crispus ןינעו
 יוצמש Kraus "y ראותה םש קיתעהל לכונו
 erispatus 153 אוה יאדפסורכ םגו — דואמ וניניב

.gekraust 

 .ש"מו תספרכ ע'ייע לוגרח ps תפסרכ *

 900060000 ₪ bp" ל"נ) הייב יתסורוכ *

 erweise ידובכו ינוצרל השע
(Guir den Gefallen, thue es mir zu Lieb!ורי ' 

 הזו ידובכ ינפמ רמוא m3 םא .ח"לד ג'פ 'ירדנ
 ןכ אליה ר"א רתומ ה"ד יתרמא ךדובכ ינפמ רמוא
 הברהו .הייב יתסורוכ הירבחל רומימ אשנ רבד 'חרוא
 Ds 6ה'מ ביח) היב 'עבו םישרפמה הזב וטבחתנ
 ע"מב שרופמ nny יתאצמ ןכו ש"ע י"למ ושרפל
 ונינע רתוי לבופ ךשמהה לבא 131  ,א'ח ללירבל
 יולכ b'sm י"למ יחכונה 'עה תלחתב יתבתכש ומכ
 ינפמו ינוצרל השע הזל הז רמול םדא ינב ןילינר
 הייב ילואו ,יתסזורוכ היגהל בוט רתוי ז"פלו ידובכ
 רומא ונבומ זאו רומא 'יפ ₪6 י'למ שבתשנ
 ינפמ רמוא הזו ש"מל הפי הלועו ידובכ ינפמ

 ,יתרמא ךרובכ

 .'א סרכ ע'ייע ןַתְסְרַּכ *

 יכרב b^ םיערכ יגוזה רפסמב קר ארקמב) ערב
 םג ל"זרדבו רתנל  בגחה ילגר וא המהבה
m0/53 ה"כו  yosוא יח רבד לגר = ע'לבו  

 Unterschenkel, Fuss eines lebenden יח יתלב

Wesens1601086 מת  (oderא"כחו 'מגב 'וכרבד ק"פב  

 bi ^5 .אלוגנותד (*יערככ יזח ('ארפצל 0«
 ח'י 'פ 6'הדישב .ןילוגנרתה ילגרל ןימוד ןיקיזמה
 האמט םיערכ יתשו הרצק (*[הלטנ] «Gri 'ילכב
 (6*ערכ :אמטמ הימחנ 'ר nnb םיערכ יתשו הכורא
 .הטמה ילגר 'יפ D n5")  סרדמ האמט התיהש
 ואימ vb םיחפ) ח ספה תא ןילוצ דציכ פב
 דעוויפ ךותמ ונחות ןומיו לש דופש

(tארפצב גייונבו ימ י"כב היכו . 

 .שרופמ

 .דחוימ יע ןאכ

 .יערכ יכ 3 )?

 יוכו דע vb ךותל ובחותו 'וכו דופש ןי אי במ 302(« (ז"ע ,ב"ח) הבוקנ תיב יעב שיימ כ''ג ןייעו יוריבו יזיפו ילופאנ
 .קוספה הל יגרת איבה םשו יב לגר ys היכו דיל י"כב היכ )7 ,ןויצה לכ טמשנ ע'יפרבו — 'וכו תא ןתוכו

 ban יעב | לבה יעב ןוכנל ה"כו )9. 27m. יב יא וו v33 ה"כ (5  .יחכונה y ךותמ טמשנ m םג ע"פדבו
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 םוקמב ןינייעמ ןיאש quo pas on (א'ער טיפ
 דומלת ןינייעמש םוקמב ןיעירכמ ןיאו ןיעירכמש
 יהיוד (" 'ספב (' יט ,'כ o2 המלש הפיא רמול
 ('* ןוערכאד אתערכאב Cie דצ כירד 'תקיס) חלשב
 ,א'ח אתערכא ע"ייע ה"יחא]* | .ןוהל ערכתיא
 לש הערכה ןמ ילומרכ "5 by" יתשריפ otn ד"פ
 mm ו"ט 'א תומשב 'א nn" ןייעו) םינזאמ ףכ
 י'שריפמ יל ןוא יתאצמ התעו (אנדומ ףכ אערכ
 :ל"הזב םייסש רמ רמאהו ה'דב א"עס rop 'ילוחב
 םשה Typ: w'y ^« םינזאמ ףכ ןושל ערכה
 עַנָכ Dy ףדונ אוהש עַרְכ לעפמ רזגנ טשפומה
 (ימ ,חיי םש) yn (א"ל my םילהח) "y ט"למ

 רועו ערכ שרשב p's תעדכ הענכה ןינע םנינע
 ה'כו הייטנ pap ^b ₪ עכר תויתוא ךפיהב ע"לב
 סואיניזיג ןייע) ץראל הייטנ ןינע ערכ ינורמוש 'לב
 'וכרב 'וריב ל"נה y'53 ומכ שממ mb (טשריפו

UD YDיטמ יוה דכד ישארל וביט קיזחמ אנא  
 p meu^ ערכ אוה (ס"שרהמה («i^ םידומל
 :ny תייטנל לאשוהו .ומצע דצמ (nei הטונ
 Y53: ב"פ mmn "v :'צ 'ילוח : ג'פ םיחספ

 ישי ל ו ני
eh / C 

 ps היל Cosos דע 'וכו ל כ ה ךפשת ('רמוא
 השעמ 'מגב .חריכ 'פב .תערכמ ישילש תערכה
 םוקמ לכ G'yb טיל תבש) אירבט ישנא ושעש
 הכלה עירכמ דחאו (*ןיקלוח םינש אצומ התאש
 הרדשה 'מגב xm» 'b3 ריזנב .עירכמה ירבדכ
 ןילוח אוה המכו 'מגב זגה תישאר 'פבו (איעס גינ)
 תערכמ (* ישילש תערכה ps רמ רמאהו (א'עס זילק
 היוכז יגח ('יפמ הרמא העומש יפמ pnm ר"א
 םינשש ןמזב (' [אלא הערכה ps] ^b ,יכאלמו
 ואצמנש םהמ דחאכ עירכמ ngo" ןיקלוח
 יצח רמואש ןמזב לבא םיברכ הכלהו sme םינש
 ישילש םעט עירכמ הז ןיא הז ירבד יצחו הז ירבד

(Cxרחא שוריפ  ms "bwאטוז לזוגהב ל"ז  
 אוהש םגוז ןב אבו ןיקלוח םימכח ינש qus ערכה
 לבא עירכמה ירבדכ הכלה עירכהו םתומכ לוקש
 לאעמשי 'ר «pa ןהמ ןטק עירכהל אבה אוה םא

BID COP 18בא  ^p (451 C521פב ' 
 ע"רו ע"ר דימלת יפוי 'רש ונאצמו nn תישאר
 (''ןבר דימלת רזעילא m רזעילא 'ר דימלת
 וזו ללה רימלת יאכז ןב ןנחוי ןברו יאכז ןב ןנחוי

 ע"ייעו (סש יילוה "mou np ומכ n^ תערכמ תעדה
 ע"ייע דועו תעדה תערכה «yv (ו'ק vm עד
 הטונ 'טולכ ל"נה עירכמ דחא הזמו 0 ,םש) ערכה
 םיבותכ ינש ןכו 5273 ןיקלוחה םינשמ דחאכ ותעד
 (m3 ישילשה אביש דע הז תא הז םישיחכמה
 תודמ ב"לבו ; ארפס שירב לאעמשי 'רד אתיירבב
 בותכה W YD^ הדמ תוכרב 'כסמ ףוסב ג'הירד

 ידימלת אלא ומצע יאמשו ומצע ללה תקולח הניא
 לאעמשי 'רו ללה ma ןיארקנ on ללהו יאמש
 ןיא ךכיפל ישילש ino אב ויבא יסוי 'רד םושמ
 '033 ןישוריקד ק"פב C תערכמ ישילש תערכה
 םימכח ינפל ןיעירכמה «C0 ףסכב םירמוא םימכחו
 הרותהש ןיעו ןשב ןופרט 'ר ירבד ןיארנ םירמוא
 ב'כ) הניפסה תא רכומה 'פר ג'סב ,'וכו ול התכז

ias (!םירמוא , ?( סופדו ב"ה ד' בתכב אוה ןכ saniךרע ןייע לבה ימא סופרבו  an3  .ה"עק ) ציניוו יפדב' 
«ow .ורמא ג"ונבו רמא די בתכבו לייו וקב  ^( די בתכב אוה ןכו ov5 = .ןיקולח ג"ונבו ) תישילש ג"ונב. 

 יבו יא 1( 5 בתכב ג"הכ )?  ,האבה הרעהב jy )? | .ינפמ יילוחבו 'פסות ש''ע 'n. תורוכבו ריזנב wm ןכו (*

 רי כתכב היכו 'וכו םהמ דחאכ הכ ל ה ןי א עירכמ דחאו תועטב האלהו יזיפ יפרמ ע"פרשב לבא ר"פדב אוה ןכו ביהו
vaםדוק תוכיישו הערכה ןיא לייצ הכלה ןיאו םוקמבו ןאכ שי םירבד בוברע יכ רורב ל"נו  msnוכו םינשש ןמזב ' 

mumוניבר ירבד יכ תחצנ  cnשממ םה  "i?ג"הר  n went5 םיחספ 'יפב m aesהיה לייז יאה ירו  seusהלכקב  
 לבא םיברכ הכלהו עירכמ nw Dot" ואצמנש ןהמ רחאכ עירכמ דחאו םיקולח םינשש ןמז אל א ה ער כה הני א יכ

qe"ייפכו ל"נה ךורעה ירבדכ 'וכו  vmא " qusרמ רמאהו הי"ד .זילק ןילוחב יישריפב ןיכנעה  "y myי"שריפב  
 יפדב ןוכנל ה"כ )9 יד הרעה ח"ל רצל םיחספל «'n ייפ ליומ איבהש יומוקמ רתיו גיפק ייס יכאלמ דיבו "a םיחספב

rbירבר לכ קיתעה אלר עמשמ ,האלהו  nisו"ו י"כבו ר"פדב לבא  n510 .'ו כו תלמ ( יפדב mp1 .סייטב ייל ') היכו 
 לכב יכ 65 מ"דב ף'זרהמ ריעה 335 יכ השק לבא ג"הרו גישר םשב ייבא 'עב וניבר בתכ ןכו םיחספב «n7 'יפב
 עמשמ אל ייבא (ym כ"ע תואישנב ams אלש הארנ הזמ ן ב ר אלו יאכז ןב pns * ב ר 'יא אתיירבהו הנשמה תואחסונ
 ירב לאעמשי יר רמאד ג"עאו ה"בכ הכלהו . . ל"זו ב"עס 'כ םיחספב ח'יר ייפ ןכו )!  .ןבר ןוכנל בתכ ותטש יפלו ןכ
 בישח אלו אוה דימלת לאעמשי 'ר עירכמה ירבדכ הכלה עירכמ דחאו םיקולח םינשש n5 ןל אמייקו עירכא ינא יסוי
 m3 יבגל ישילש דימלת ומשמ וז העומש רמאש לאעמשי 'ר לש ייבא cov יר אהד יעורכאל cov ירב לאעמשי 'ר
 ירו עשוהי 'ר השלש םתוא אצומ התא יפוי יר דע ומצע ללהל רימלת אוהש יאכז ןב «pn ןכרמ בושחתשכל אוה שיבו
 אטוז לזוגהב וז העומשו תערכמ ישילש תערכה ןיא רמאש והזו ה"ב לע יעורכאל לאעמשי יר ףידע אלו יסוי ירו אביקע
 .הערכה ה'ד .זיטק קיב אתפסותב יוכירא (a^ הכלה ne] s nie יפסותב האבוה חיר לש תעדה וזו ןאכ דע יוכו

m» )ל"ת םשו חיירת זמר יר יישודק יקליב  newהמלש ןבא :קוספה שירמ היאר איכה סישבו .קרצו המלש  mo» 
v3ס"ש  nzןגוהכ  jwהמלש  jy) ponביב סייד  (nvרייצר יפ אצת יכ ירפס ןייעו , (fרוצק אוהו ריפדב ה"כ  

|nראשבו ,אתקיספ  y/nb?ןותערכתד : ילומרכ י"כבו הב ןותערכאד : 'תקיספב 3723 (** .אקסיפב . 
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 ירכומ bn בתכש ךורעה ^53 ומכ אתייפורכ ןיבה
 ג"צירב ה"כו כ"ע איסהרפב ןכרדכ ןירכומ ןי לב ת

om 5n ovארש הדוהי  wbאתייפורע  ^b 
 35 ע'למ אוה אתייפורע ילואו 'וכו ןילבת ירכומ

mןכו ף"ירבו ג"הב ה"כו אתייפורק ל"צ וא בוט  
 pb" .ןילבת ירכומ b^ אתיפורכ םשו ש"ארב
 סחוימה 'יפ םהינפל היה אלש הארנ תצק 'פסותה
 םהינפל התיהש וא אתייפורכ ליחתמה רובדב י"שרל
 תמאבו .ובתכש ומכ םימשב ינימ qun "ג
 לש םיבשע yn news" ןינע ל"נה יסרפ ןושלב

 — [םימשב

 ,schlaff werden היפר joy וניבר תעדל) ףרְּכ
schloiternאב 'פד ג'רב )0353 דוע יייעו  

n) qpא'עס חימ  G'ymתסנכל ה"בקה הל רמא  
 b^ ךיב mun אלו qus תיפרכיא C) לארשי
 ושקשקתנו וטנו ופר רמולכ היפר ןושלמ תיפרכיא
 תיחולחלמ ושקתנ רמולכ vo ןושלמ רודתשאו
 תרדה אל ךידד ופרכיא ג"ונב ה"יחא]* = .ןהבש
 ילב וניבוו 33 תודה אל ימנ ךירד ודתשיא ךב

peoעמ חכומ הזו רודתשא סרוג היה ' WPג ' 
 לע זמורו רמאמה הזמ ןורחאה יצח איבה םש רשא

qwןושלמ רודתשא ןאכ םג יתחסנ ןכל יחכונה  
 ce ow קר ליסאבו Pb ר"פדב "אדכ רדש
 pow 'למ רורתשא 'מאו 'ציניוו 'דבו ןרידש 'שלמ

s'ותוא רזגנ םאו ןרירש ב"ה י"כבו ו"ו י"כב  
 ^p) היט ,יד «o מ'למ רודתשא b^ זא רדש 'למ
 ילואו (ט"כש ,א"חב רודתשא ע"ייע) הרירמ ןינע
 לאעמשי 531 ב'נ זיראפ י"כבו וש p ת ג ש"מ הז
 ונינע px לבא כ"ע ףרס ךיש ןיקזהש ןקזל ןירוק
 iu ךידד םירצממ תושעב שרד יכ נ"לו ןאכל

e» vaאוהש  mobהכיעמו השיבכ  mo — 
 שממ ךירד תיפרכיא כ"או drücken, pressen ע"לב
 אוה (וניבר 'יג יפל) ורדתשאו ךירד תושעב ומכ
 שח wow תעב רמולכ רבדב לשרתמ .2--< ע"למ
 ודתשא 'ינ לבא ךיפי דוהל הנפ אלו ךירדב שיא
 יקזחי) ארקמ ןושל לע לפנ ונושל יכ רתוי ןכתת

Grךירוענ ידש ןעמל : שררש  "bepי"שריפ הז  
 ל"צ] (תופרכיא) b^ ב"נש p'ym — .ה"שע
 -schlot ש"אלל ותנוכו א"לב אנרדיולש [תיפרכיא

demר"למ ותרזנ הז יפל ילואו  erepoןינע  
 -- [שוקשק

 ףרַּכ — «yo מש

 אתליכמב ןייע 'מגודו םהיניב עירכיו (ישילשה
 ימ €« p'3 םיחספ 'תפסות .'ט 'שרפ ףוס ורתי

 עירכי 5 'טוס 'תפסות ,עירכא ינא . . עירכמ
 'תפסות .הרש ירבד לע עירכה וניתוניב םוקמה

"wpירבד עייסל םימכח ועירכה 'א קרפ שיר  
 האיפ 'ורי תועירכמ תויכז הליאשהבו -- י"ר
 לע תופדועו רתוי תוטונ רמולכ :ז"טד 'א קרפ
 ןייע םייסרפה ינוימדמ וחקל ןוימדה הזו תוריבעה
 יא v ןייע) 561, 569 א"כח ג"מד ע"מב ירמאמ

 jay ל"גה i33 ןיעירכמ שוריפו — 08 ,ה"כ םירברל
 הושב הוש רמולכ ןינייעמ וכפהו הפדעהו הייטה
 ,(םש יותירכמ ןויצהו ג"י ביח) 'ב דב 'עו 'א ןיע ע"ייע

mnנ"שו ערכה ע"ייע  — nnלעפה  vssמ"לב  
 םיטפוש) םהיכרב לע וערכ ומכ םילגרה תפיפכ ןינע
 תוכרבב הזמו ד ,יד בויש תוערוכ םיכרבו )05
 ךויבב ערוכ ערוכ אוהשכ ללפתמה sw'yb ביי
 ג'ד א"פ תוכרב v" ,םשב ףקוז ףקוז אוהשכו
 'כוס 'ורי am דע ףקוז וניא ערוכ אוהשמ ג'עס
 ץראב ולדוג ץעונ היה ערוכ היהשכ ג"ער ה"נד ה"פ
 העירכ : ב"כ הליגמ ב"ער ד"ל תוכרב : םשהו ,'וכו
 הבר אייח 'ר ג'ע ה'נד n'b הכוס v" .םיכרב לע
 nw תוכרב 'וריב לבא יבר ינפל העירכ הארה
 יסיס רב יול ^ :םש 'וריבו הכיר ב הארה םוקמב
 'וריבו ,אפרתנ אלו חספנו יבר ינפל העירכ הארה
 י"שריפ ןייע העירכ (bu הכירב הארה םש הכוס
 ה"כ תינעתבו הדיק יוחא ה"ד ב"עפ ב"כ הלינמל
 תועירכ .א"ל תוכרב ץובקה .יוחא יול ה"ד א"עס

 -- [תויוחתשהו

 םימשב יבשע 9( po 5 הָפּורְּכ 583
Gwohlriechende Krüuterךפהש ימ 'פד ג"סב  

yv»ןטק  G8 o"6'הדוהי בר  qu se 
 א קו ש ב ינובזלו לזימל C אתידב םופד אתייפורכ
 "כב ה"יחא]* .םימשבירכומ"פ6והייחרואכ
 לעב בתכו ,םימשב ירכומ 'מג b" אתיא ב'ה

qvaתנוכש המלש  "snיריפב אה אנקסמ לע  
 ירכומ ונייה אתייפורכ «bes Gv p" ןילבתב אה
 B" ךורעבד ew 'פסותה ש"מ ןבוי ז"פעו םימשב
 סחוימב םג יכ ויניעמ ומלענ לבא כ"ע םימשב ינימ
 הז קפס ילבו םימשב ירכומ : אתייפורכ 'יא י"שרל

^enאוה ב'ה י'כב 'מג ילואו ה"מגרל ךייש  b'b 
 ג"כלה ט"וי 'להמ ז"פב ם"במרה םגו .םשרג תחת

 ילהמ ז"פ מיימב היכ יכ wmm םשו סיד לצא ם"ש די בתכבו ב"כ רצ מ"הוח יה (wey ףיירב גיהבב אוה ןכו ('
 תובית יתשב ךורעה (a^  ,ףיירב אוה ןכו אתידבמופר ייא סיש ייכב לבא ונינפל 'יל )* ain בר גיונבו ג"כלה טיי
 והייחרוא יכ ג"ונבו והייחרוא יכ םשו םיירבו ג"הבו ס"ש י"כב היכו (* | .(ש"מו ז"י "om) wn ע"ייע הברה היוצמ

ya (5 aquaלארשיל . 



341 mp3» - הנוופרכ * 

 תא איבהל והנימל pes הז wen bn ןינמ
 ץבוקב) ow יילוח י'כ ה'מגר "פב ג'הכ תספרכה
 יפכ תינלחש 'ע ךורעב ה'כו (.ז"יש ףד 'ננא 5
 ול שיש ימ XA << pb אוהש ל'נו ר'ב י"כ "יג

nnaול שיש לוגרחל ראות והזו  ,nn33לנא  
 'יסופדבו ,תינלחש 'עב ב"ה י"כ ה"כו תפסרכה 253
 ,ש"מו תינסרכ ע"ייעו ש"ע תונוש תואסריג ךורעב
 הלספודפ היגהש הלספרכ 'ע ריבשמה דוע "יעו

ybלע ןירשוקש טישכת  ox 

nop»900% י"למ)  "bהדעצא ,דימצ  

(Armband = =הדעצא :ח'ד ו"'פ תבש 'ורי  
 b^ הלספרפ 'עב ב'ר an" איבה ןכ הלס פור כ
 וזבו תמא אוהו כ"ע םידי לש תודעצא "53 ןוכנל
 םינקז 'עב לבא ow" י"לב הלמה וז 'יא הבכרהה
 ; ב"כ "75 תישארב) ךימצ תקתעהל כס קר "א

vb pimב'מ ,גיכ ; איז ): myם"י ,'ג ייעשי םירשק ), 

 ,א"חס ר"טב רעלזייא 'חה ש"מ ןייעו הלספודכ ג"ונבו

 םיעמ ינב ץוש וניבו תעדל אצוכ =) ץרכ
Spulwurmפד 2/23 )0352 ןייעו ' ^Dוזחאש  

 אפרטאב ארמחד אקפנא אצרכל cto ןישיג)
 ןכו הייחא]* .םיעמ ינב ץרש b^ 6 ארערד
 אוה ילואו כ"ע םיעמבש םיעלות C אצריכ י"שריפ
 םיעלות p^ 5> ןמ ץובקה אוהו orb ע"למ
 הניכ וארקנ irpo מ"בבו החל ץראב םיצרושש
 ה"נכו -- תעלות 5 ע"לב דועו yp ינבבש
 ע"ייע אליגלנ ארזכ יתיל ארויח אצריכ םש ןיטיגב

 -— א חוב

 -runde Lager לגעמ 90900 י"למ) םּוקְרַכ

Bollwerk im Kriegs- רוצמ "'y'umwallung 

  (ager'ובותכד ינש 'פב  G2('"םוקרכ השבכש ריע
Cm) טג לכ 'פב .תולוספ הכותבש תונהוכ לכ 

 לע  vyלכ 'פב ימלשורי .(" םוקרכ (" הופיקהש
  vB) qaםוקרכ והזיא (א'ער הימד  pasןיגוז ''(
 תואטירטסאו ןילוגנרת (" םיבלכו תואלשלשו ^)

 6כ 'כ םרב) רוצמ תינבו ריעה תא ןיפיקמ
 הלגעמה אבו .("ןימוקרכ ינבתו 'גות

 איש  02 2nלואשו 'גרת ןכו .אמוקרכל אתאו 'גרת

 א"פר "אלכ v^ ןכל bw rm 6) הנוופרכ +
 ^3! אנזופרכ פ"אר 'יגבו א"ער ז"כד
 .ש"מו לופ ע"ייע meo וניבר

 של 'פו ע'לב אָספָרְכ .אָסְפְרְכ ס"לבו סָפְרַּ
Eppichר"לב  (apiumימגב לוזגה בלול 'פב  

 ואימ ייעיבשב 'ט 'פבו 6ט"ל יכוס  בלול .חקולה
 'יעיבש) ימלשורי .(' רפעבש רגרגו תורהנבש ספרכ
 Caos minm 135 .י פן" a OU" |" הילד יט
 הנב תא הקינמ 'מגב י"פעא 'פב '(.  ןוניליסורטיפ
 ינב הל ווה (*אתספרכ הלכאר ys wo) תובותכ)
 לאעמשי 'לבו C ves זעל 'לב ספרכ ^C s ינתויז
 'לרעל ט'יפב ם"במרה ל"ז ה"יחא]* | .(פ"פרכ
 םינושמ הברה םינימ םהש ספרכה ינימו י"מ ב"פ
 ןיארקנ ספרכה ינימ לכש 5^ דחא ow םהלו
 AY» 3$ ע"לב אוה תורהנבש םפרכו כ"ע ספרכ

apium palustrum33 םוקמב האגיש םש לע  

 'וריב 'נינח רב "5 תעדכ אוה ךורעה איבהש א"ו
 יכ ו"ו ילב &^ ב'ה י"כה ^3 ןכתת ןכל ל"נה

apiumקרי יניממ ןימ אוה  Petersilieכוסב י"שרו ' 
tvןכו א"יפא ספרכ א"יו . . ספרכהו ל'זו בתכ  

 יכ ךוועה םשב ןכ עמש יכ ל'נו vy יתעמש
 6 יקלטיא לקשמב קר אוה N'EN! ache ארקנ צ"לב
 'ובותכב הלמה וז י"שר איבה יתעמש תפסוה ילנו
 א"יפא אספרכ א'עס ח"כ ז'עב ןוכנל b^ ןכו םש
 'תפסות ,אספרכד ארזיב :ח"ל םש :n3 -- זעלב
 'פסותב ל"צכו ,הטימחו אספרכה ג"פס םיאלכ
 יפריא י"כ 'יגכ אלו ספרכהו רבסוכה א"פר םיאלכ
 רבסוכ לצא ספרכ הנשנ ןכו .סקרכהו )73 מ"קוצ)

 — [אתנמ ע"ייע ,י"ד זיפ תבש 'וריב

(Gaumwollzeug) NDB3 *ו .'א רתסא 'גרתב '; 

UD n000 מ"למ אוהו  swותרזגו ו  
 %%007000, יורו י"לב .iS ע"לבו oda f פ"למ

carbasusםרוקה 'עב אספרכד ארזיב ילואו  mm 
 ןכו t€ ז'ע  אנתיכד ארזיבו ודצמ היארהו ןינעה
 .וילע גישה םנחב 225 צ"נלפפ ףעל 'חהו יוועל 'ה תעד

 bw? (Heuschreckenart" לוגרח ןימ) תספרכ *
 'וכו תחבג ול שיו אבה ב'עו ה'ס

 רתוי ג"וכב )^ mevpocéAwov. )3 | .אנינח יר קר ייסופדבו ייכב היכ )?  .רפא לש (imi 'כוסב סייש ייכב היכו )!

 'א Y "33 m/3 )*  .לחנה ר"למ appio טיייאלב )5  ,איייו עיפדבו ךומסב y" ב"ה י"יכב «pao היכ )?  .אספרכ בוט

 אכמוטסא עיייע ותטגודו (5 .סופרכ 'ציניוו יפדבו ספארכ רייב יייכו mb יפדב ןוכנ ילבו ,ימאו ליסאב ר'יפדב n5 בייהו דיילו יבו

 min יתש ייל פידשבו יז רע 'עב ה"כו ארער ל"צו ?my ס"טב םש קר anim יפדבו 10 ייכב ןוכנל הייכ (* jo א''חב

 דימ Xp ןיטיגב תוינשמבו ('* .ךורעה ייגכ 'יא 'וריד ינשמב לבא הפיקהש ג"ונב )1? .םוכרכ ג'יונב ('* .יחסונב הייכ ('* ,וללה

 ןיגוד 'עו (חיילר (em תוסוטרפא עיייע par תועטב םשו ד"ע ו"כד ביפ תובותכ יוריב ל'צכו )15 .םוקרכ א"גו םוכרכ ייא

 בה י"כב היכו תויטרטסיאו ג"ונב )19 .לבכ ע"ייע םילבכו םש תובותכ 'וריב (15 .(ח"סר (DU 'א גז ץייויעו QU3 ,ג"ח)

 " .ב"ה י"כב ןוכנל ה"כ ) ,תוסוטרפא ע"ייע תוטוטרפאו תובותכ יוריבו
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 'גרת Safran, Crocus) אמכרוכ =) אמקרּוכ ₪4

 )^ ,ז ילשמ  ןומנקו םילהא »5
 ומכ םשב pe י"לב b^ אמנוקו אמקרוכו ארימ
 יכ mons הז ps לבא םכרכ ןיעכ וניעו ליבגנז

oxש"יע ינוי ןושלב יאולא ליסקא ארקנה םשבה , 
 ג'הכו ע"יע וב ונובדש םוכרכ sm ה"'יחא]*

 י"כבו ונינפלש 'גרתב לבא הטישפבו ןמגרותמב
 רש ו פח כרב .עיייע qun ף/וקב יא

 -Polsterverfer םירכ השוע p^ רכ 'שלמ) ררּכ *

 י"בב ג"'הב ררכה תיבמ רכ :ג'י ק"מ ושש :

 .ק"ררל םישרשבו 'א רכ 'ע ךורע

 קח י"לב = ע'לב mpi .אָשיִרב — שרב
(Porree, Lauchלכ 'פד ג"סב  myםיתספ  

 (' ןישירכ GU איפ  םיאלכ (vwe33 (א'עס טיל
 לודג ללכב ,הדש רבסכו (*רבסכ הדש ישירכו
 איצומה 'פב .ןישירכהו ןישלועה (א'מ) תיעיבשב ז"פ

jq»תבש)  yהשירכ לבזל ידכ .א'כחו 68  , 
 ,הליגרהו הדש ישירכמ ץוח (o vb ןיצקוע ףוסב
 .תארוכ לאעמשי 'לבו b זעלב ןישירכ

mnsי"כב לבא 3'3 "51 'ציניוו 'פדב ןוכנל ה"כ  
 ר"פדב יל ןכו לאעמשי ילב ןמ "יל ב'ה ר"ל ו"ו
 תארוכ ל"צו תאיכ ם"טב an" האלהו 'זיפ 'פדמו
 ב'מ א"פ 'יאלכל ב"ער 'יפבו תוארוכ ב"נש ק'העבו
 : ל"הזב םייס v3 י"כבו תארוכ ל"צו ת"ארופ
 הליגרש הליגר ומש ארקנ המלו אליגר : הליגר
 ךרובמ תפסוה קפס ילבו כ'ע םוקמ לכב חומצל
 תארוכ תלמו .ש"ע אליגר 'עב 33 "לו aen רפוסה
 porro ט"יאלבו ר"לב .porrum אוהו ל"נה ע"ל איה
 'נשיה צ"לב אוהו ש"ורופ םש "יאלכב ב'ער 'יפבו

poréesןמ ץובקה  poréeט"יותב 'יאש י"ראפ  DU 

 ה"כו Lauch ך"יואל ש"אלב ov ה"וא ןוילג םשב
 mo ע"ייע יתרכ ס"לבו ,תרכ ע"ייע ב"גש ק"העב

^b v»תארכ דימת בתוכ ע"לב ם"במרל תוינשמ  
 ףעלל .צ'נלפפ ןייע יתרכ : ויתחת םש קיתעמהו
 , 295% | CA :םיבמרב הדש ישירכ נ"שו פד
 ינגה יתרכה הדש ישירכו ןישירכ תיעיבשל מ'יפבו
 ןייעו א'מ ז'פ תיעיבשב ש"רל מ"יפ ןייעו ירבדמהו

^bל"נה תומוקמ ינשל קדצ יכלמ ןב י"רהמ  — 
m3»השירכה תא קחממה ה"מ א'פ 'ישכמב  

 השירכה תאו גגה תא קיחממה ןירישכמ שיר 'פסותבו
 ג"יד ב"יפו T'p ט"ד ז"פ תבש 'ורי .קחמ ע"ייע
 ןישירכ :ד"מ תוכרב ץוכקהו .השירכ עטיל ידכ ג"ע

 (אָשיִרְּכ — שרכ — םּוקְרַכ במש

 רוצמ י"לב p^ ב"א) — (Cn 72 c2 לגעמב בכוש
 םינובש לגעמ ןכו ,הדכלל ריעה לע םינובש
 ,(םואתפ ביואה םהילע לופי אלש הנחמה ישנא

nns].יובותכב י"שר לע אילפה ע"בשפהב ב"ירגה  
 ייטינבו אמוכרכ 'גרתמ היאר איבהו 523 סרגש םש

ovף"וקב בתכ  "yז"עב ואיבה ןכו םונרתה ותוא  
 ב"ירגה חינהו םוקרכ הושבכש vv לע א"ער א"ע
 תואפרינ .יכ ע'צ ןאכ ןיא ד"עפל לבא ,ק"עצב
 םשש 'א םוכרכ ע"ייע הלמה תביתכב jn תונוש

simוניבר ^3 לבא ונינפלש 'גרתב 'יאדכ ף'כב  
 לאומשל 'גרתב ף"וקב ה"כו ף"וקב ל"נה י"כ יפל
 יינשי) בצמ 'גרת ןכו לגעמ תקתעה ןינעב ל"נה
 :ח"י ז"עב ונינפל 'יא ךפיהבו םוקרכ 6 טיכ
 ז"על י"כ ח"ו "פב ה"כו ^5 רתומ םוקרכלו
 ףוסב ם"ימב ל"צו סוקרכלו ס"ט ב'פס ז"ע 'תפסותכו
 !b^ ך"מסב רקיעש 5^ wo ןימוקרכל םש דועו
 םינושארה 'יסופדבו Di? "53! (Cireus סוקרכ

nomף'כב "יא םילהת שיר 'קליבו ש"ארבו  
 'פדבו םוקרכ ג"ונב א"ער א"ע ז"עב ןכו .םוכרכ
 (mv ם'ד לעב םנייצש םיסופדה רתיבו 'ציניוו 'זיפ
 ף"וקב ןה ף"כב ןה ןתארוהו .םוכרכ 'יא ey) רצ
 תחא yapéxoya now לגעמו רוצמ ל"נה י"למ
 םינקז 'ע .וקיתעה הדי לע רשא 90% Dy איה
 הללוס דיי ,'ט nónp דוצמ )^ י'כ םירבד) רוצמ
 וקיתעה ןכו «n ov) יב יד יקזחי ; גיל ז"ל ייעשי)

 aum ןכו רוצמ בותכ ולאכ )8 05 ייעשיכ| רוגמ
 ןכו yb py 'גרתב כ'ג "יאדכ 63 טיב םש)
 בשיו 'פ ר"להקב ה"כו "כ ,איכ ?pin םירכ וקיתעה
 אוהו שָבָּכ ע"ייע ןימוקרכ השע :םירכ םושל רפעה
 c3 m יפל ילואו iban ז"ע 'תפסותב ומכ ץובקה
 דחאו 909% י"ל אוהו ןכתת ?CU ך"מסב סוקרכ
 םינקז 'ע וקיתעה Uy רשא 9060006 םע אוה

 — ev] םירבד) רוצמ

 םינפב "יפו םדוקה 'עב 'מושרה י'למ) םּוקרכ
Pfahl an dem die Rebe sich auf- 

  Ganktישארב) הריע ןפגל ירסא תשרפ ר"ב שרדמ

 יי ,טימ ( CU) e vmהחוכש ןפג רמוא הדוהי 'ר

 ער  bwי"לב ^6  .דחא םוקרכ הל  yyדתיו

 וב םיכמוסש  eanםינכ ב"ר ירבד ה"יחא|*

quo הז ךרע ןיב אבוה 'שמא 'פדב לבא םה 
 םיתניב םדוקה  qwאוה ןוכנ יתלב הזו אמקרוכ

 -- [ידדהל םיכייש םיכרעה ינש יכ

 סיטב ליסאב 'פרבו הישירכ 'זיפ ר"פדבו ya י"כב ה"כ )9  .ע"ייעו רבסוכ ג"ונב (?  .םישירכ עייפדבו ו"ו ייכב היב ('

 .אשירכ ג"ונב לבא םישירכ א"פדבו הישירב

fH EM! udו וו כ  



 — « eןָשְרַּכ 343

 .('יציב .זעלב p prm^ ןהמ תושעל ןינישרכ
em5/3 ןילכוא ולאו 'מגב ןילעופה תא רכושה  

 ןינישרכהש ינפמ הל הלותו ןינישרכ איבמ (א'ער 'צ
peןיא 'פב תבשר אתפסותב .('לכה ןמ הל  

 .רשעל ךירצ ןיאו C peus ול pia C6 ןירקוע
 אלמ הבקנ א"מ Ye תורוכב דיחיב הינכו ה"יחא]*
 jen תביקנ המכ :ז"ל םש 'מגב ןייעו הנישרכ
 וא אצויו סנכנה הנישרכ nen 'וכו הנישרכ אלמ
 דע ר"פר תורוכב 'תפסותו 'וכו תדמועה הנישרכ
 ט"נד א'פ "ישוריק 'ורי ,השדעכ רע . . הנישרכ
 אבי אמש הנישרכה ןמ תוחפ סוחסה עצריו ר"'ער
 הנישרכ ד"ע א"מד ד"פ 'מוי v^ ^5 הנישרכ ידיל
 תירב ע"ייע הנישרכ תירוב .'ו 'ותירכ ,ןיבק העשת
 הנישרכ "יא *'5 ה"טגר 'יפבו ושריפ אל וניבר לבא
 הנש ןב רכ בלח לש אנישרכ א"יו םוקמ ותוא לש
 ב"ל תוכרב ץובקהו .ז"חא אבה 'ע ףוסב ש"מ ןייע

sysןינישרכ הליכאה , "ebח"יש 'פ וניזאה  
 םינישרכב b'3 ב"פ ינש 'שעמ ,םינישרכ וליכאמ
 רשעמ ינישרכ ב"פר ש"מ 'תפסותו נ"מ םשו ןתלתבו
 ג"פ 'ליעמ ,םינישרכ עבור א'מ ,ז"יפ bns" ,ינש
 י"ב "יג יפל א"פ 'ליעמ 'פסותבו שדקה ינישרכ ו"מ
 'תפסות ,(ינש רכ ם"טב ג"ונבו) שדקה ינשרכ 'פריא
 ינישרכ א"ער ט"מ ry .המורת ינישרכ b" 'ומורת
 ,ח"יפ y" 'תפסות .ז"פר ז"ע 'תפסותב ה"כו א"ע
 ןינישרכ ג'פ ןיצקוע 'תפסות .ןינישרכ א'פ ק"בל
 תאמוט אמטמ איקיב . . ןילכוא תאמוט ןיאמטמ
 : פ"ד ד"פס nbn 'וריב דחי ורכזוה ןכו 'וכו ןילכוא
 לע ורזג יתמיא . . הייקבה לע ורזג אל המ ינפמ
 איקיב ןימ ןינישרכ יכ הזמ עמשנ "וכו ןינישרכה

onלש יציב הזו  bב"ער ייפב ץובקהו ל"גה  
 , .המהב bsp .םינישרכ 5" ma א"פ תבשב
 ןכו "cy wu ז"עלבו ה"גטרכ יברעב םהל ןירוקו
 (*ה"נפרכ יברעב ארקנ ןינישרכ מ"כב ם"במר ^5
 ןינישרכוה"מ א"פ תבשב מ"יפב ונינפל יאש המ לבא
 ובתכ אל םלועמו איה קיתעמה תועמ תמסוכה
 ןימסוכ 'עב ש"מ ןייע .יברע י"כב ^5( ם"במרה
 — [ובשייל pw תבשב wn לעב pm םנחנו

 ^p ע"למ רפע «am ^yv3^ ןשְרַּכ א
 תבש תכסמ (םינפב ןייעו השק ץרא

 גמש (אָשיִרְּכ — שרכ

 : ןישירכ י"שריפו םיעמ ינבל pon םינישל ןישק
 ןיקיחרמ י"מ ב"פ ב"ב ,א"ער ו"נ ןיבוריע 'ייעו יתרכ
 רדונה ט"מ ו"פ 'ירדנ ,םילצבה jo ןישירכה תא . .
 YD 'ירדנ m^ .ןיטולפקב רתומ . . ןישירכה ןמ
 י"שרו ,טלפק ע"ייע yp םש 'תפסות v'y ט"לד
 תוטולפקו טולפק אשירכ b^ תומוקמה ינשב תבשב
 השענה ריצח אוה doy) ע"לב 500000 י"לב)

 (א"מ ב"פ ינש רשעמב מ"יפב ם"במר) יבצה ץראב
 י"רתבו יתרכ 60 ,א"י 33702 ריצחה 'קנוא 'גרתו
 שרד םשש rb פ"ס ys pan mt ,אייטולפק
 ,רייפפ ע"ייעו mb ריצח ןמ 02/2 תישאר תומרצח
 ni ^b תבש 'לה ז"ואב ןישירכ — 'א רצח ע"יעו
 — ]144 צ"נלפפב ףעל ןייע ןישירפ ל"צו אוה פ'ט

 ארקנש הז ילוא גד «pb sU ,אָשיִרְּכ =) שרכ
Sonnenfischתא רכומה 'פד ג"רב (םינפב ןייע  

 ארווכד אנימ הל רדה mm (א'עס vy ב"ב) הניפסה
 יה ס"ש "53 ג"הכו ה"יחא]|* | .אשירכ הימשד
 י"כבו ישרכ הימשד ארווכד אנימ הל רדהו ל"זו
 ינימ הל ירדהו ג"ונבו שירכ 'מ י"כבו ישרכ פ'א
 "א אשרכ הימשד ip" אשרכ ירקמר ירווכד
 ןהאזיוועל 'ה תערלו כ"ע ומש ךכ :בתכו ם"בשריפב
 בהוא רשא שמשה גד םש אוה (971 איגאלאאז)
 פ"למ הלמה תרזגו בוהצ הארמ םהל שיש םירבד
 יפלו \%= פ"לב םג הלמה העטקנו שמש =
 ןאכ שי ד'עפלו .רתוי ןכתת אשרכ םירפסה 'יג הז
 וברהו kara ארקנה םייסרפ bs ילשמה גד לע זמר
 B karó macyó^ תודוא רפסל םייסרפה ירפס
 אובמב אטסיפא תקתעה לעגעיפש ןייע ארכ גד
 ע"מב ירמאמ כ"ג ןייעו 160 דצ םשו LIV ג'חל

 — ]590 א"כח ג"מד

 .אתיישורכ yy הָשּורְּכ *

m amr» l'a)ןושלכ 4% ינוע ןושלב  
(Linsenwieko 2429 555, 23$. pupףוסב  

 ןתוא ןיליכאמ המורת ינישרכ (טימ א"יפ  'ומורת
 הליכאמ ןהכמ mb רכשש לארשיו 05( המהבל
 יאמש תיב CU תבש שירב .(' 'וכו nmn ינישרכ
 ג'רב .ןינישרכו (' םינממס ויד ןירוש ps םירמוא
 יאמד nbn אוה ןכו n יילוח) ןיטחוש לכה 'פר

nibאתפסות ןייעו ןהמ :ייל םשו יא קרפ  ("by min 

oa» (!ייאש זומרל אב  myהלמה הגשמה התואב  nen .תמורת ינישרכ םימעפ יג רוע  ?) י"כבו תוינשמב ה'יכו D"£ 
 יתשנבנב דע םינשיה ייסופרב :ז"' תבש יישרב היכו אציב ע"פדבו יצב ריב ייכבו בייהו qm י"כב הייכ )5 .םינמס ג'ונבו
 היכו Wicke , 8 טייאלב 6860 w/b .אוהו "ww זעול אדניה הייד :ז"ל תורוכבבו אניב םייטב םינורחאה ייסופדבו
 יפסותב יי'כבו לכה jb ןהל תופי ןינישרכהש גייונב )*  .איכר sni אדנה syn nap ,ביח אייקיב yay יברעו יורו יילב
 מ"יפבו (* .ןיגישרכ ל"צו ןישירכ יפריא (v3 ןנישרכ גיונב (5 ,לכהמ ןהל תופי ןהו ןינישרכ הכותל ןיתונ חיפר תומורח

 .ףיכב ל"צו הינפרח פ"טב חיימ איפ תוידעל
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m 



d 

n3» nf» * — vo» «a דמש 

 (wo ( רוראיל ןילחוכ ןכש nns py ('וב | אריז ר"א ('םייפ יאמ (א'פ תבש «i .איצומה 'פ
 אלוגנרת א"פ .ףלטע p^ ("אניתשרכד אמד והינ
 (' רוראיל ונממ (pomo בושייב יוצמש אתיבד
 ub אוג ךינמיפו טלוב וניאש ןיעבש ילוח
 B^ רחא וניכר ררגנ םישוריפה ינשב ה"יחא]*

m^ךותמ ספדוה  "Sאנליוו ס"שב 'גנא  b' 
 המדו שאפכלא א"יו אתיבד אלוגנרת אניתשורכ
 באכל ליעומ תפיכוד em ןיעבש באכל ליעומ
 קיתעה 'וכו תפיכוד (nm ^e כ'ע ןיעל ץוחמש
 pe ש"ע לוגנרת 'עב ח"ר תרכזה ילב כ'ג וניבר

^bח"ר ^53 ה"כו תפיכוד :ארב לוגנרת כ'ג  pw) 
 (*ארב לוגנרת אד תפיכוד לש םד ל'זו (םדוק תצק
 אניתשורכ 3'5 b" י"שרו כ'ע 'וכו ףלטע לש וא
 ע"לב יכ ח'ר איבהש שאפכלא ןינע jr ףלטע
 bis "יפה לבא Fledermaus ^9 ףלטע ארקנ
 רכזוחש ארב C לוננרתל וכפה יכ רתוי ןכתי אתיבד
 ונל ראשנ .(" תיקרבל ליעומ ומדש םש תבשב
 אתיבד לוגנרת 'יפ יפל הלמה תרזג ראבל התע
 תובית יתש jb הבכרוה אניתשרכ תלמש ל'נו
 לוגנרת שוריפ = = ;«Q9 ןמ ^b תויסרפ

Hahnףוקשמ ₪ = ₪62 — אניתש ןמו  
 -רכ כ'או תיבלו רצחל ךיישה UA ראותהו רצחו
 תארוהל לבא ,אתיבד וא רצחד buon אניתש
 פ"לב יכ אוה יתאצמש המו ןורתפ יתאצמ אל ףלטע

Ciaoץצומש הקולע ונינע ינאתשרכ ץובקהו  
 ילוחל םויה pi םהב ןישמתשמש ווטש םד

 — [ומלהל השק אניתשרכ י מ ד לבא ןיעה

 mew תילולש 3 = ybs נ'רעפל תיִרָּכ *
CWasserlauf, Fluth, Strómung ^ 

 תירכה חופתש 795 דע א"ער ו"מד ח"פ תומורת 'ורי
 יולינ םושמ וב ןיא ךשומש ןמז לכ ןייעמ רמולכ
 ,םימה תציר poen [חרפתש ל"צ] (חופתש) דע

^Yחרפתש ידכ דע 'יגה ב'ער פ"ד א'פר ק"מ  
 ועירפמל וקספ אלו 'ירבח nme :םשו ,תירבח
 קספ ?c ע"למ כ'ג אוה mb תלמו תירכה ל'צו
 כ"ג אוה 'ה ,'ג ז"י א"מב תירכ לחנ ילואו .לדחו

 ,תוריהמב התיה ותצירש לחנ 'יפו ל"נה ע"למ

 הרוכ ע"ייע mp הֶרּוּכ ומכ b n5" ,תֶרוּכ *
 .קדרוכ 'ע םדוק

 .סייפ ךרע ןייע םיכגו b^ אתיילבב ינישרכ
 ןכ ומצעב וניבר סרג ספרפו סייפ «y ה"יחא]*

nm'םייפ 'עבו .ןשרק 'עב א'ס :יפל  ^bוניבר  
 תויתואו ל"גה ע"למ אוהש ד"עפלו ש"ע םינפוא 'גב
 םוקמב my רמאנ  ע"לב ןכו) תופלחתמ ן'ונו 'מ

piהביתכב  harte Erde A&35. m»5\2- — =, 
 ןבא n»nn OL puo ןושלב יכ דוע עדו
 ידי לע רד"עפלו ungeformter Steinblock הלודג

 :בורקהו 'פ ר"תסאב שורד בטיה ראובי הלמה וז
 ינא pna npn רמא "CO ,יא רתפ) אנשרכ
 pymes "y םלועה ןמ ןרישמו ןינישרכ םהינפל
 ינא ונינע ר'עפלו שורדה הז ןבומב וטבחתנש
 םלועה ןמ םדימשאו םהינפל תולודנ םינבא רזפא
 ץואב תכלשומ הלודג ןבא פ'לב קנשרכ b" יכ
 : אנשרכ םש שרד mm -- ,הכילהה תא בכעל ידכ
 הנש ןב רכ ל'צו mw ןב רפ ךינפל בירקמ ימ
 ה'מגר איבהש א"י לש 'יפה רוקמ ונאצמ הז י"פעו

 -- [ש"ע םדוקה 'עב

 (*\ ;=- ם'למ messa השורכ mm אָתיִיָשּורְּכ
 לבא om) אישורב ע"ייע הליכא

 וזחאש ימ 'פד Y*3 (utterhonigkuehen ד"עפל
 תלת יתיל 6אבלד אחריפל 6995 ןיטיג)
 'ג "פ bm אתיישרוכ תלת ירעשד אתיישורכ
 ,'א ו"ו י"כב 'יא יתחסנש ומכ ה"יחא]* — .תולח
 תוכיראב םש קר ןיטינב רדסה ה"כו ר'ב ב'ה ר"ל 'ב

mmע"פדבו  ^s3 יייכב היכו אתיישורכ הלחתב ( 
 י"כ ^3 "יפלו ירעשד אתיישורכ :כ"חאו יטיחד
 י"כב — ל"נה eros ומכ ף'כה רחא ויוה ןכתת

pmל"צו ליחתמה רובד ךרעב ו"יו ייל (ר'ב י"כמ  
 ע"פד לכב לבא אתיישרוכ ל"נה פ"למ mn יפל
 תיבב "גה םש קר ןיטיגב ה"כו שירה רחא ו"יוה
 — ש"מ ש"ע nox אוהו אתיישורב ,אתאיישורב
 הלמה אצומ 194 n'& ולש ע"מב ללירב 'חה תעדלו

— [Brótehen, erustum ר"למ 

Fleder- ףלטע C* (וניכר תעדל 'יפ N»nU75 
Haushahn אתיבד לוגנרת €? maus 

 איצומה 'פב (םינפב ןייע רקיעה הזו ^ jראשו 'מנב
 לוחכל ידכ םד 'מוא ג"בשר (.ח'ע תנש) ןיקשמה לכ

xm (! .םייאפ  *( ליצכ ix sni ova3 ) ייכב ןוכנל ה"כ YAיא  ovnיעב היכו ריב  h*"bטמשנ עיפרבו ,'ז . 

 ג"ונבו יציניוו 'פדבו רורי  עייייע יא ויו ייכו 38 v33 ל"צכו ריבו ר"לו יב ויו ייכב ןוכנל היכ )5 23 היכ (+
 יכ חיכומ תויתואה ררסו אניתשרב יציגיוו יפרב )9  .דוראיל דע גיבשר ןמ ייל ע"פרשבו ,ךומסב ה"כו דוראיל סייטב
 תפיכד ע"ייעו (5 | .לינה י"כב היכ )? .אתשורכד ייא יב YA י"כבו אניטשורב כ"ג N^ "א "33 DN ףא אוה סיט

aen snהילעש תופסותה 533 אוהו רוורווח (םש) חיר ייג יפלו ('% .תלוגנרת גיונבו ס"ש י"כב ןוכנל ה"כ )(  
mmaעיייע יישר  mו"ו י"כ ייג הפי הלוע התעמ )!5  nne 



 945 תרָכ - תרפ 9:35

 'ז ,'מ puni" סליקעו (םש רבדמב) vum םינקז 'ע
mpkcov "y unםהש םינקז 'ע וקיתעה ןכו  

 העבצש ןבאל ראות אוהו mp&cwoc (P ,'ב תישארב)
 ונדמליב nn הזו C'lauchgrün יתרככ הקורי

bכוס 'וריב ה"כו ' Yןתרככ קוריה ד"ע ג"נד  
 וא ןוניתרכ ןהכ ימיא 'ר ימוק אעב הרועז 'ר
 qn» sew [prm bx] (ןיניתרכ) ןהל ימרד
 ^ ,'א רתפא 'רתב ןכו .ןוניתרכ ןהכ m5] ל'צ]

qmץוכקה ןיניתרכ ל"צו ןינתרכו ןיריפסב רויח  jp 
 'ילוחב b^ ז"ש ףד 'גנא י"כ ץבוקב ה"מגרו .ןוני תרכ
 D': 'וכרב י"שריפב ןכו כ"ע ש"ירופ יתרכ יכ :ז"מ

 כ'ע ש"יירופ ןירוקש cms עבצל :תלכת ה'ד
 הנשיה צ"ל sim ש"ירופ :םש ryl י"שריפבו
 . ירופ י"שר זעול ב"עס v6 'בוסבו 'א שרכ ע"ייע
 ס"ד) ייל י"שר י"כבו porrée, porreau x/53 אוהו

 י"שריפ יתרכד ארציא D'D: 'יטיגבו C72 רצ כוס
 y3 jy' הנוכנ רתוי וניבר 'יגו כ"ע ןישירכ תטיחס
 ועבר b^ ןכו .ןישירכה תריצע כ"ג םש (b^ רצע
 ה"כו ז"ט sp ע"ייע ןישירכ bp" םיחספ לש יתרכ
 אתקיתע אשמשל :ז"ס 70327351 .םש ם"בשריפב
 ^ רק ע"ייע ws mms ems לוכיל . .
 ,יתְרַב יכ עדו .ןיתרכ רבסוכ י"ד rb תבש 'ורי

poma?דיחיהו .ץובקה אוה  sny»י"כב ליעל ןייע  
 -- [8 הרעהבו ש"י יפל 35

 ל"זרדב שפנ n327 ןבומבו הציצק pay מ'למו 33
 Dy רושקבו Ausrottung. 2n ןמ עוטק 33

 Bund sehliessen הנומאו הבהא רושק ונינע תירב
 דבועה 'מגב תותימ 'ד 'פב לקסנו (םינפב ןייע דועו

Cryורתא (ב'עס יס ןירדהנס) שרופמ  maאלטק  
 ארמגב יאמש תיב 'פב .(" תרכ היב ורתא אלו

—À 

Lauch, e y'bs i1» סילב sms =. תרכ 
jn» ראותהו (CN שרכ v") Porree 

 שירב auchgrün, 000 A) ע"לב ןוניתרכ

 pa ריכיש מ sms רזעילא 'ר C תוכרב
 .אתרכל תלכת ןיב ןינושש שיו (' ןתרכל תלכת
 (*ןתרככ קוריהו +ב"עס דיל) לוזגה בלול יפב הכוסבו

vix yn ^bקרקרי  *) ques» eunל"צ]  
C [sm(ינפרפ) זעלבו ןיקורי ןהש ליבשב יתרכ  

 םירפו C8 טג לכ 'פד ג"סבו LC [וניפרפ ל"צ]

moyוינב לא בקעי ארקיו ונדמליב .יתרכד אלברס  
C5 ome»עבצל תלכת ןיב םדא ריכיש ירכ  

 םוי 'מגב ז"עד ק"פב .תומא 'ד ךותב ("ןוניתרכ
 היל רדש ל"צ] (יתרכ היל רדש) ?Gy 0 איסונג
 (*[יתרכ mb רדש אתרבסוכ והיא היל רדש אריגרג
 ותבד ול זמר CÓ א'גורוא זעלב אריגרג 'יפ
 יכה םושמו התניזש אריגהמש התיה
 רחא תררגנ ותבד רמולכ ("ארי גרג היל רדש

 «np רמולכ אתרבסוכ ("ו הי א היל רדש ,תונזה
sn moyוסוכת ןושל הטחושל ול רמאש רבס  

 bnc 'גות 6ו'ל m" םוכ םוכ ןושל
 יתרכ היל רדש ,(" םוכיו QD sn sw ארקיו)
 היל חלש התירכהל התא הוצמ רמולכ אהימתב
 mb רדש, א"פ .הילע הפח won) אלא אל
 רדש (*ְךתרב םוכ ךתב גורה רמולכ אתרבסוכ
 היל רדש וערז תרכי הנגרהי םא רמולכ יתרכ היל
 ריצחה תאו 'גות ב"א) — C5 "moy pn) 'מולכ אסח
 ,(ילצובו יתרכו ה יא": רבדמב) םילצבה תאו
 ^5 nmn ב'ר ינפל םג יכ רורב הארנ ה"יחא|*
 יתהגהש ומכ ל"צש cmo ןישירכ 'גרת תעטומ
 ןוויכ וניבר םג .כ"או ךורעה םשב תופסות י"פע
 וקיתעה ןכו וניסרפ י"כ 'יג יפל eem ריצחה 'גרתל

gn (!היכו ויו ייכב  vosאלא היד :ז"מ יילוח יפסותבו וריכישמ םש קר ןעכנימ ם"ש  vows cyייל ע"פדבו . 
mu» )?ןיתרכל ויו יייכבו יוריב  i33יוריב היכו יתרכל  sasייכב היכ )3.30 ייסר שייק ילה זיואב היכו םיישרהמ  

 א"ער vp דצ בלול יה ג"צירה יוכלהבו ג'הבו יוריב היכו )^ .התרכ עייפרבו .ם"לב vmm anm smo ודקנל שיו ב"ה
moי"כב  ov» busאלא היד :זיימ יילוח יפסותב היכו (.דינ רצ יכוס סייד ןייע) יישר ייכו ףייר  anm)היכו יתרככ  

 םש 'פסות ןייע )9  .יתרכ אוה רי צח 5e 'גרת ןוכנב םשו ךורעה תא איבהש םש יילוח יפסות ןייע )5 + א"ל ףדב
 mb ר"פרבו ,טקרפ םוקמב דיל י"כבו הפנרפ םוקמב ריב "33 ל"צכו .ביהו יבו יא ויו "כב ה"כ (?  .תמדוקה הרעהו
 קריה nme לע תורוהל זעלה אב רתוי ןוכנל םש קר יא שרכ ץעייייע ןוכנ כ"ג אוהו b) ו"פדבו) ורופ (cw Cos ליסאב
 עייפרשבו רייפרב ןוכנל הייכ (*  .ךרעה mos ןייעו prassino טייאלב ארקנש ריצחה עבצל המורש קריה עבצ לע ןאכו
 - ןויצה תלחתב תועטב w^ מ'יאפדבו ,והועטק םיסיפרמהו רמאמה לכ לע ךלוהו בבוס וניבר ייפ יכ יתמלשה )? | .ןוניתירכ

ws,היל  cav]:איח תורא עייייע )19 ,אריגרג ייפב ליחתמ וניברש םעטמ  nsהייכ )!! .אלהו גיש ,ב"חב יא רגרג  
 יא רגרג ע"ייע רועו אליגרג כ'ג סרג זייפעו הליג רג יד רג יעבו ייל sm 'בו יא ויו 33 לבא ריב י"כבו עיפדב
 .אסח היל חלש :םש זייעב גייונב (5+ sb D כ עייייעו ייל ע"פדבו זיראפו ב"ה י"כב היכ (5%5 .םיש ייכב «mn (1* .שיימו
 גורה רמולכ : אתרבסוכ לינה י"כ ייגכ an םשו יגנא י"כב זיעל «^n ייפמ קתעוה )!6  .ביהו ו"ו י"כב ןוכנל היכ (*
 ררש הייד ז"ע יופסות דוע ןייעו י"שרב כ"ג ייא א"פכו .הק ב שו my ^w הילע תלמ רחאו .יאתרבסו כ :ךתרב
 םיבשע לש ומכ קורי עבצ אוהו (" | .עיבשפהב םהירבדל בושיי יייע יישר לע וגישהש nor ךורעהו חיר b^ ואיבהש
 ורתא יכ asm תומוקמב םיר יייע סיש י"כב היכו ?f) .םיוכע avos (* .םש יפסות ןייע לבא :זימ יילוחב יישר ןייע

 ,יוכו היב ורתא אל יּכ . . היב
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 םשו ,ירירע ךלוה וניא לבא םירצקנ וימי םימש
 הב תיאד אפידע תרכ כ"ג י"שריפ תרכ ^n ב'ער

un8 ירירע ךלוהו םיתרכנ וימי ירמוח ( ^p. yy 

 pw ויחא תשא ה'ד .'ב תומבי 'ופסותב ושוריפל
 אלא won אוה תרכנ ןיאד ן'ביר תעד האבוה
 התימ ןיב שי קוליחו ירירע והב ביתכד  תוירעב
 תרכד (ג'ע v7 ב'פר יירוכיב) 'שוריב רמאדכ תרכל
 לע קלוחו רבדמ יתמכ '02 איה התימו . .'ג ןב
 וז 'פ דעו 'נמ ןנירמא Y) ק"מבר vow ס'ש
 nb ל"הזב "א ק"מבו y" ^« תרכ תתימ איה
 איה וז םישש , . תרכ תתימ איה וז הנש םישמחב
 םישש דעו םישמחמ הבר רמא . , םימש ידיב התימ
 ex] DU "ירוכיב 'וריבו .תרכ nmb איה וז הנש
 אוהש רבד :םשו ,תרכיהכ nb (םימעפ המכ)
 תרכיה ןמ עוטק אוה «mo יכ הזמ עמש .תרכיהב

awmרובד לע יונב אוהו לעפנב רוקמ  mn 
 ר"ס 'הנסב ע"ר ושרדו (א'ל vm רבדטב) תרכת
 ה"נכו — ,(* ב'הועב תרכת ז'הועב mon ב"עס

noא"עו ט"מ א"עס ד"מ תומבי םימש יריב  

 .'ז תועובש .,ח"מר b אצת ירפס :ר"ע ןישודיק
 ובתכש ^nns m 'פסות םש ןייעו תרכב ןכש
 ה"ר imp ק"ב 'פסות un" הרהזא יעב אל תרכ
 יבייח ^yb i'3 'וכמב איה הכורע ארמגו יאמ
 ג"פב ק"ער 'פסות ןייעו הארתה הכירצ אל תותירכ
 םיכרעה ואבוה םשו תרכ 'ע י"פב ןייעו מ"מ תוכמר
 'וכמ א"עס ר"מ 'ומבי ץובקהו .תרכ ןינעב םינושה

owג"כ 'וכמ ,תותירכ יבייח האלהו  w'ypלכ  
 'ורי 6(. "ןתתירכ ידימ ורטפנ וקלש תותירכ יבייח
 ןיואל nns תרכו ןיואל ינש ד"ער ט"ד ז"פ תבש
 ןיואל ינש ב'ער 3^ ילבב 'וכמבו תותירכ ןיקלוח
 s^ א"ער 'ג 'ותירכבו ןברקל ןה ןיקולח דחא תרכו
 םישלש sw א"פר 'ותירכ .ןהיניב תאטח קולח
 סחוימה שוריפב בטיה ש"ע 'וכו mas תותירכ ששו
 היתודג לכ לע האלמ וז תכסמש ינפמו -- ,י"שרל
 לעפהו .תותיוָּכ םשב הבוקנ ןכל תותירכ ןינעמ

n5 ומש 

 וניתש ףסכב ונימימ Cp תומבי) שיאב תנאממה
 ףסכב 6 םימ ל הלשמנ הרותה ^8 יד n יכיא)
 הלאשנ הנכסה תעשב איה יאמ התוא וניתש

 תשא רוסיאל «C as אל וז דע 'וכו וז הלאש

 ריזחמ אוהש ואל רוסיאל תרתה תרכ אוהש שיא

 תשרפ 33 .6ש"כ אל ("ת א ש נ ש מ ותשורג
 ש"השב ןייעו ז"סקת זמר יינפצ יקליב («aam m ט"כ

 השענ ןינח ר"א תישארב moi (ינכשמ קוספ הגר
 יבשוי יוה לובמה רודב השענ אלש המ םיה יכרכב
 יואר אוהש [n3] ('ה ,יב הינפצ) םיתרכ יוג םיה לבח
 חנשל הל רתפ דע 'וכו דמוע תוכז הזיאבו תרכ

quיתירב יתרוכ רמא תאד המ  mar byםילהת)  
 ןעמל םיבצע םהל wy םבהזו םפסכ 6m) ,ינ

ms».עשוה)  (mןעמל )7  ps ont»ןאכ ביתכ  
 הימש 'קוחמי ' רמייד שיניאכ תרכי ןעמל אלא
 טחושה 'פב .אשיב תוברתל ירב ('קיפאד ןלפד
 (א'עס איל יילוח) הטחשו ןיכס הלפנ 'מגב ףועב דחא
 b" 6" ש"כ אל ואל רופיאל תרתה תרכ רוסיאל

(bo om.םימש ידיב ןהינש  pyתוחפ התימ  
 אלו אוה התימהו וינבו אוה תרכה יכ תרכ ןועמ
 ותמבי לע אבה 'פד ג"רב וירבדל עויס ונאצמו וינב

Go meanעב רזועה תרזעב ושרפל ןידיתע ונאו ' 
yומביד 'מג איבה 'ד רע 'עב םשו ה"יחא]* | ' 

 ןירבוק םינב ול שי (א'כ ייכ ip ויהי psy םש
 (b^ ירירע ךלוה םינב ול ןיא ('כ פש) ותמי םירירע
 יומביב י"שריפ כ'ג ןייעו p'2 םינב אלב ךלוה וניבר
 pap םינב ול שי םאד ויהי םירירע 'יפש םש
 וישכע ןה םאד עמשמ b^ ותומי םירירע לבא
 השעמ רחאל םהל ודלוי 'יפאו ותומי ןכ םירירע
 ותומיש י"שריפ ותומי םירירע םגש תצק עמשמ כ"ע
 ,השעמ רחאל םהל ודלוי 'יפא םינב אלב םירירע
 ותרכנ וימיש םהינב םדוק ותומיש ותנוכש ל" וא
 רומח תרכו י"שריפ א"עס א"ל 'ילוחב יכ היארהו
 םירירע ביתכדכ תרכנ וערזו םיתרכנ וימיד התיממ
 םירירע ם דו קה קוספמ mss איבה אלו כ'ע ויהי
 ןהמ NX ג'ע ד'"סד ב'פר םירוכיב 'ורי : ונממ | יריב התימב : תרכו ה"ד א"עס ה"כ תבשבו ("ותומי

 .תאסנשמ ע"פרבו י'כב 0/5 (+ ,ונכרצוה אל ג"ונב )3. t הכלה השקבתנ ג"ונב )* .םימב ע'יפדבו יבו יא 1 י"כבו ביה יייכב ה"כ )1

 ברד 'תקיספב שרופמ ןכו רמול ףיסוהו י"שרל פחוימה ייפה 5/73 איבה קוספה הזו (* .ן"בירכ אלו 'פסותו י'שריפ ןכו (*
 .ירבל היקפאד ג"ונב )9  .קיחמתי ג"ונב (% .רמאד 3703 )7 t'y םירחא םיקוספ ואבוה ונינפלו כ"ע mmm 'רמבו אנהכ
 אבוה ב/יה "33 )1! .ןילוחל יייכ n'as ייפמ חכומ ןכו איעבימ אתימ רוסיא (תרתה יפסותבו) mmn תרכ py גונב (
 "קוספה ייישר ירבדב קיתעה תרכ יעב קחצי דחפה יכ עיצו )!? .ר"במ ןויצה כ"חאו תומבימ ןויצ רחא TD n/y ייפה הז

 התימ רחאל שגוע וילע שי תרכה ייפ ומצעב אוה לבא ל"נה י"שר ירבד איבה ט"פס ידרהנסב ב"ער ( 5 | ,ותומי םירירע
cwתוכמ ןייעו כ"ע יוארכ הבושת השע אל  i^םאש םיעברא תוקלמ 5553 ונשי תותירכ יבייח בייער  weyד"יב הבושת  

 השריפש שפנה התואש רמולכ : ושריפש איילה זיפ עדמ תוכלה םייבמרה ןייעו (** .םינפב jy דועו .ןהל ןילחומ הלעמ לש
 תרכתש הנממ הלודג המקנ ןיאש המקנה : הילה nen .תתרכנ בי'הועמ םג אלא ב"הועה ייחל הכוז וניא ז"הועב ףוגה ןמ
 .אימ קרפ Yn נ"ומב py דועו .יק דצ ןיבמרל םדאה תרותב ןייע ושוריפל (ep יוכו םייחה ןתואל nim אלו שפנה

 .ז"ילה ןירדהנס ילהמ ז"יפ ם"במרה ןייעו ב"ערח שימב 18 הרעהב שיימ ןייעו (5



  - n "vשָּכ )= פּוּש(  = 24

 ס"לב 8 ע"למ ר"עפל רוע לש «pv תיִתְרַּכ
 (Ao = יברע "למ וא Reisosack אָתְסְרּוכ

(ederne Jagdtasche(א'מ) םילכב כ"פ םירכהב  

 לש קש b" האס 6 תיתרכו םיבק 'ה (' למרתה
 ןיניה 'ב אוהו nes שילש אוהש האס ליכי רוע
 ד'מק .אוהו C תויעיבר vx sum ןיגול ד'כ אוהו
 תירבדמ האס "QGUy 25( 'יבוריעב ןנירמאדכ םיציב
 'יפמ קתעוה כ'ע ה"יחא]* — (mn םיצב ד"מק

i'mסש 'וריעל ונויכו 15 ט"דס 'יפב םש םילכב  
 מ"יפבו ,י"שריפ םש y" ,איוה "מק תירבדמד יא
 ש"רל מ"יפבו jbp קש תיסירכ b^ ם'במרהל
 ג"הר b3^ קרו ךורעהו .ג"הר ^55 wn ןטק קש
 "יפב ה'כו רוע לש קש ל"צו רוע לש ילכ "יא
 — bn] ע'למ .ר"עפל אוהו ט"יותב ןייעו ב'ער

ow ץובקב eof ע'למ mua» aw. — שב 
Gebund, הדוגאו ץובק ^e אָתיִשְכ ס"לב i» 

Bündelןירוש ןיא 'טגב ןילות 'מוא רזעילא 'ר 'פב  
nae)מ"ק  Gyבר יברב (יאה אדסה בר רמא  

spy pinאכיראו אשיכ יכ אשיכ אכירא ןיבזיל  
 תונולבס חלושה 'מגב תמש n^ 'פב .('אליממ
 אקריד אשיכ 'יפא PN" אב ארדה «GU ו'מק 2(
 שדקמ שיאה 'מגב וב שדקמ שיאה 'פב C ארדה
 ('אקושב אקריד אשיכב (ב'ער ה'מ 'שודיק) ותב תא

mms ^5לש  pvה"כו ה""חא]*  "p3 
 'שודיקו תבשב י"שרבו םש 33'2 ם"בשרו ה"מגר
 B WU^ ןמ ל"נה b ע"למ ותרזג יכ ןוכנ ה'כו
 אשיב "א םש תבשב ס'ש י'כב יכ ym .רַגֶא ס"לב
 המ ^9 p/b wm ס"ט הנניא ילואו אשיב יכ
 ר"או םש תבשב ס"ש "53 ה'כו TTON :דגאנש
 אקריד אתשיכ ג"וננו אקריד אשיב יאה ארסח
 אצוה סרוג וניברו הדוגא ס"לב p^ אתישכ ל'צו
 הלועמ רתויה m^ (הרעהב ןייעו דיילר ,גיח) ץה ע'ייע
 ייג יפכ תמאב ה"כו ל"נה ע"לב ץובק אוהו אשוכ
 ףלש אלו :ה"ק ןילוחב ןויצמ 'ב ףלש 'עב וניבר
 נ"הכו חאנינ רסאד אשוכמ וכל ליכאו אקרי וכל
 יכנא י"כ ץבוקב) ןילוחב י"כ  ה"מגר 'יפב אשוכמ

mnב'כש ) bnותואמ 'מולכ האניג רפאד אשוכמ  
 םימעפ 'ב ג"ונבו כ"ע mon לעב רשקש רושיק

 — [ןורחאה שכ ע"ייע my אשיכ

wh» =( 3ימורדה ברעב הנידמ םש מ'למ  
 יבקנלו ,ישוכ snm Aeihiopien תארקנה

 ןלעמ לש ר'יב ןיאש הנש םירשע (הנש םיעבשמ)
 : ל"ד א"יפ ןירדהנס 'וריב ה"כו (pnm ןישנוע
 yi" םיתרוכו ןישנוע הלעמ לש ד"יב ןיאש םשו
 האיפ v^ ל עפ נ ב .התימו ה"ד 3 ק"מ 'פסות
 הב nay איהה שפנה mon nn ד"עס ו"טד א"פ
 שפנהש דמלמ הב הנוע ל"ת המ (א'ל ve רבדמב)

nm»ב"יק 'פ חלש ירפס ןייעו המע הנועו . 
 DU .םתירכהו 'ז b^ האר 'מוחנת :ליעפהב
 תארוהמ Ty — םיוגה ns תירכמ וניאש 'ח יס
 םיתרכ יוג לש שורדב וניבר איבהש תירב תרוכ
 תואמגודה ןייעו ס"שב הברה ל"נה הבר תישארבמ

yiהדנמ ןויצ דועו התורכ תירב נ"שו 'א תירב  
 ותרכנ : ז"ל 'טוס לעפנבו .'ב שפשפ ע"ייע : ח"נ
 י"לבו 'גרתבש םיק רזג ךרדב אוהו תירב ע"ייע
 pereutere ר"לבו .véuvew 00966, 60% קש

 ךפיהבו Qm שרש nns טשריפ ןייע 48
 מ"למ Di "y ןיאושנ לש תירב תקספה ןינעב
 Cn ,יג יימרי ;'א ,ינ C]yU | ;יא ,ד"כ 078230( תותירכ

 ןיאו התרוכ רפס :א'כ ןיטיג :לעפב םג ל"זרדב
 י'ה 'ישודיקו :םשו ,ג"פו םשו ,התרוכ ns רבד

Ynב"ב .הניבל וניב תרוכה רבד  "Ty Jpהריסמ  
 ב'עס 'ט ןיטיג ןייעו יתרכ המיתח Ty" . . יתרכ
 יורי .אטיג תורכ D'. 'יטיג ?mw םשהו .ב"עס ^
 המשל תורכ (םימעפ המכ) v'ys ד"מד ג'פר "טיג
 טג ד"ע ח"טד ז"פ DU .ב"עפ נ"ד ט"פ םש ה'כו
 ,אוה תורכ ג"ער ז"טד ח"פס ב'ב 'ורי ,אוה תורכ
 תווכהל — התירכ ינב ^i "טיג טשפומה םשהו

zov)ש"מו הריכ ע"ייע +ה'ל /3 ] -- 

 רבכ (Kretenser und Philistáer) יתלפו יתרכ
 pw ה"יחא]* | .רחא'עב ונשריפ

 ןירדהנס וארקנ המל +א"עי D^ 'וכרבמ וניבר איבה
 כ"או "וכו ןהירבד תא ןיתרוכש יתרכ יתלפו יתרכ
 הקיספו הציצק ןינעב b^ םדוקה ןינעמ 5 והורזג
 v33 לבא םדוקה qw םע ללכנ ע"פדב ןכ לעו
 יכ רקיע ןורחאה הזו ומצע ינפב ךרע ב'חו 'א ו"ו
 תוחוקל ךלמה דודל תוומשמ יתש ויה יתלסו יתרכ
 שרש טשריפ ןייע םיתשלפו Kreta 22 יבשוימ
 לארשיב תוחפשמ יתש ויה ק"דרה תעד יפלו תרכ
 Bogenschützen איעלקו איתשק יגרתו ךכ ןמשש

und. 8011000יתרכו -- םתדוקפ ןינע יפל הזו  
 ע"ייע חופת ףורצב כ"ג W^ םוקמה ראות תארוהב

— [man ע"ייע ת"יבב וניבר "גו ש"מו "ne? 

 ייפב (5 mnmepm. ייגה ג''תר ייפבו ךורעה ייגכ תוינשמב לבא תיסירכה ג"ונב תותרכו ר"פדב )? = ,לימרותה גונב ('
 ונינפל היכו ביה ייכו יב ויו v3 ןוכנ הזכ (5 55 יתפונבו yn יעב היכו םייש ייכב היכו (*  ,תיעיבר mm : גיהר
 ןיבזד 'א ^Y י"כבו אליממ אכיראו אשיכ אכירא א ע ר א ןיבזיל סייטב cw עייפדבו ריב י"כב לבא אליממ אכרואו םשו

 .קושב ג"ונב )7 ,ס"ר לצא סייש י"כב ה"כו )5  .רחש ול jw יוכו אכירא ןובזל אקרז ארמח

44* 



"wd 

arem: 5 

 TUTTI יקשרו עץ יינו-ורו

 t€ 7 ב

 יי יויו ץיריז ; ה"

1 

NETS CES SO EO 9-4 6% ved ea 

 )3 ," א'מ) היחאו ףרחילא המלש הימק ימייק
 ירק םיפי ויחש םש לע יאשוכ ירת י"שריפו 'וכו
 כ'ח ג"מ ע"מב םעלרעפ תעדכ יתעדו כ'ע יכה והל
 האנו הפי b = bw^ ןושלל ונוויכש 7

punקפס ילבו 168 "€ ג'ג 'חה ש"מ כ'ג םש  
 אוה "תישוכ, «jb םינומדקה לצא הלבקב היה
 תישוכ s^ םשו קוספה nib י"שריפ ןייעו האנו הפי
 םשב "פה הז "א י"כבו הארמ תפי אירטמגב
 — [א"לק דצ רענילרעב 'צוהב י"שר ןייע יתעמשו

 (qon רושכ ומכ ס"לב אָשּוּכ «b uv" =) שָּכ
 םילכה לכ 'פב Spinnrocken, Spindel) מ"לב

 י(*דכרכה תאו שוכה תאו Cove :ביכק תבש)
 .ארוניצה תא עלבש שוכ 05( םילכב ט"פ טחמב
 אוהו רמצ וא ןתשפ םישנה וב תווטש שוכ ^5
 'לבו ץעה ךותב ושארבש לזרבה עקשנ םא ךלפה
 שוכ ,?) אלקסומ זעלבו ארניצ now לאעמשי
 בורק אוהו bran לאעמשי 'לבו ו"סופ זעלב
 ב"א) — .ןלזג (היכ v5 moto) qw 'שורי 'גרתל
 .(ימלשוריב םג ילבבב םג ןלזע בותכ תואחסונב
 [אל] הזי אל ןבור לש שוכ (חימ 29« הרפ ףוסב
 וב ןיוטש vn» ^b pen לע אלו שוכה לע
 ונממ ןישוע ןהו םימב חמוצה ימג sum ינברוא
 םינורחאה תומוקמ ינשב ה"יחא]* | .תואלצחמ

ws "àרחא  ^bילכב יכ .ט"רסב 1" ' pw 
5m ym ^5הרוניצה תא עלבש שוכה  "bלוגמ  

smהרוניצה 'וכו ביתכדכ ךלפ  ^eתייטב הרוניצ  
 אוהו לזגמ ךורעבכ ל"צ לוגמ םוקמב אוה לזרבמ

Spindel Ji ybאיבה הז לעו ךלפ  wasהיאר  
 ג'ונבש ףיסוהל ב'ר דמע רבכו ןלזג ווט 'ורי 'גרתמ
 ורמאב הזמ רמשנו תאז עדי וניבר םג לבא ןלזע

p smע'לב לזע יכ ותנוכו 'וכו 'גרתל בור  jj 
 הלוע הדוקנב ן"יעה יכ לזנמל אוה אטבמב בורק

nyהרזגנ לזעמ ע"לב לזגמ תלמ ןכו ירבעב 'ג  
 תלמו fuso. ו"סופ ט"יאלב אוהו ("לזע שרשמ
 שפת רשא ךלפה שאר b ע"לב אוה הרוניצ
 sm א'לקסופ ל"צ הז יפל ילואו םיוטנה ןיטוחה וב
 לכא Wirbel an der Spindel, fusajuólo ט"יאלב

 שוכה לעש לזרב :ארוניצ וניבר b^ 'א רנצ 'עב
 b" ןייע) pma שופתיש הפופכ התיה וב ןיוטש

vmג'יפ יילכל  n'ח"מ בייפ הרפל ם"במרהל מיייפו  

 היגהל שי אלקסומ םוקמב ילוא כ'ַאְו (םש ביערו

-) t» חמש 

 הארממ רוחשל לאשוהו Aethiopier, -rin תישוכ
 (ינשמב :דיל 30( לוזגה .בלול 'פב (היבשוי רוע
 ('רוחש אוהו אמכוא ישוכ ^5 לוספ ישוכה גורתא
 השאה תודוא לע . , C8 ,'ז םילהת) ינימי ןב שוכ

 יימרי) .ישוכה ךלמ דבע , , CK 3^ רבדמב) תישכה |

n5םיישכ 7335 אלה , , ('ז  pnsז ,יט 00( יל ') 
 אלא 6םמש לארושי אלהו םמש םיישוכ יכו
 םינושמ לארשי ףא ווועב הנושמ ישוכ המ
 ולאו 'פד ג'וב ('ןושלו המוא לכמ םהישעמב
 רצקמ היה וניבר ה"יחא]* | = ,6זיט קימ) ןיחלגמ
 ךתלעהב 'קליבו םש ק"מב ןייע רמאמה הז ןויצב
 ומש שוכ («c (םש (món שוכ שרדנ םשו םשו
 ורועב הנושמ ישוכ המ אלא ומש Ow אלהו
 ויארמב :םש 'קליבו וישעמב הנושמ לואש ףא
 שרוד ז"ל ^b ר"בבו ט"צ '5 ךתלעהב ירפסב ה'כו
 השעש אלא הוה ישוכ יכו דורמנ לע ינימי ןב שוכ
 Yy 'ר ךל ךל "pb ב"טפ ר"ב .דורמנ השעמכ
 שוכ לפרמאו דורמנו שוכ ול וארקנ תומש 'ג
 ,םחופמו רוחש היהש 'יפו 'וכו יאדו ישוכ היהש
 y פ"ס ר"ב .ןורפסא 'עו ע'ייע לפרמא שרד ןכו
 דילוהו תחא תישוכל אשנש דחא ישוכב השעמ
 ינמרג . . ישוכ ו"פ פ'ס םשו ,'וכו ןבל ןב הנממ

yvyןמרג  GT)ןקוולו .רוחיג וכפה םגו (ה'פש  
yvpרחנ  Um)האלהו א"ער ) qpnb ynז"צ ב"ב : 

 — .ןוטסיילא 'עו'ג קרב ע"ייעו רוחש ןיי s^ ישוכ ןיי
 לארשי א"עס ג"יק ק"ב לארשי וכפה ימואלה דצל
 יא . . ישוכד יא :םשו 'וכו ןידל ואבש ישוכו
 יתוכ ל"צו הב הטלש ראזנעצ דיש הארנו לארשיד
 ישוכ py ןוימושב םוקמ ארקנ ןכו יוג ע"ייעו

ryםוקמ י"שריפו ,א'ל  ry "ym cu»ה"פ  
 "עיבש 'וריבו ד"ויה לע .וקב "שוכ py ד'ע ד"מד

nו'לד . pyהארנ ל'זרדב דועו -- ןישוכ  
 הארוה Di mens ,ישוכ תלמל שי יכ הרואכל
 השאה ל"נה ךתלעהב ירפסב ושרד ןכ יכ האנו הפי
 + . התיה תיניידמ אלא התיה תישוכ יכו תישוכה

nmל"ת  mensהרופצ ךכ ורועב הנושמ ישוכ המ  
 "יא DU ק"מב םישנה לכמ רתוי היונב הנושמ
 יתש ףוריצב הדגהה י"פע 'גרת 'ב י"רתו הישעמב
 הוירב האי השמ nns הרופצ תוה ןכ : תואחסונ
 קיתעה ינורמשהו אידבועב אינשמו הוזחב אריפשו
 ןכו הפי ^5 = 'טשנוק יפדב ג'סרו אתריאי
 m« יאשוכ ('יתרת והנה au 'כוסב י"שריפ

(iיכוס יוריבו לוספ ישוכל המוד רשכ ישוכ :ו"ל םשו  anbאבה לוספ ישוכה גורתא דייִע גיינר  [oרשכ ישוכה , ?) ה"כ 

 ת"האבו ס"ש ייכבו חילשת יר ךתלעהב יקליבו י"עב הייכו )9  .ארימג דע ייל vem ייל ע"פרשבו cw 'פדבו י"כב
 ךורעה יסופדו v5 ראשב לבא ר"ב י"כבו 'זיפ ,ר''פרב ןוכנל היכ )5  .יישרב היכו ירת ס"ש יחכב (*  .תומואה לכמ ג"ונבו

 .(בינ (aem יב לזא עיייע דועו )5 .דכרכ עיייעו רכרכ ייא בייער זיטד וייפ תבש יוריבו האלהו anim יפדמ
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Eד ל  

 349 av -) /שּכ — (שופ -) 'שּפ

schütteln, bewegenפב )0235 ע"ייעו ' Dvבוט  

 םימלש ןיאיבמ םירמוא יאמש תיכ 'מגב הציבב
 טחושה 'פב ,הבנזב 6%ה ל «wow (איעס יכ 'ציב)
 שכשכתש דע וא ('נשמב א'ער ז"ל יילוח) ףועב דחא

 C הינזאב השכשכ G'ys) חיל (ov ארמגבו ,הבנזב

 רצ 2797 אהקיספ) רוכזד אקספב .םוכריפ הז ירה

 וככחמ b^ .('םלוב אוהו (ושכשכמ (:דיכ
 ר"פדמ ץוח ע"פדב ה"כ ה"יחא]* «y אוהו

 ובבחמ v5 י"כבו ומכחמ 1^ י"כבו ורבחמ םשו
 לע nm ow5 השעתשכ רמולכ וככחמ 53 םלוכו
 TN םג ועיגרהל ידכ דיב ובג לע הטבחו ךוכיח ירי

sהבוט ריכמ וניאו טעוב  "b "wuםילהתב  
  a5'ט " 5bטכםכמו  vowודדרקמ התאשכו .

 סגו 'וכו ויפ רוגסלו םולבל ךירצ התא ופצרקמו
 תיישע ךרדב אל קר ךוכיח 'למ וסכסכ ןיבה אוה
 יפלו תדרוגמב ףוצריקו דוריקב os יכ סוסל עוגרמ

nuinהלמה  striegeln (9-9) (y y'bs 
 (ושכשכמ ל"צ) וכשכשמ סרג אצת יכ ףוס 'קליבו
 וברעתנ יכ ל"נו וכו םלוב אוה ודרקמ םלוב אוה
 תורוהל המינפ ןוילגמ ודרקמ אבוה וא תואחסונ יתש
 דועו .י"'שרכ ןוילגה לעב ןיבהש ושכשכמ לע
 'תקיספו ^ o^ אצת 'וחנתה 'יג לע ריעהל יתיאר
 ןיטישכת voy ןתיל ךלוה םדא וסרגש ב"יפ יתבר
 ןיבהש ןישכשכמ לש הקתעה אוה יכ רורב ל"נו
 ןיטישכת ילכב ראפמ ,;5-<=- ע"למ קיתעמה לעב
 אל וניבר הנהו המודכו תוילגרמב ומכ ראוצה תא

^bילואו ובנזב שכשכ והמ םינושארה םינויצב  
 הז לבא ל"נה םינויצ לע םג וככחמ ושוריפ בבוס
 רורב ד"עפל לבא ןושלה טפשמ י"פע ומלהל השק

swל"נה ע"למ  ^mםייס ןכו ףורפרו דונדנ  
 -ge ש"אלל ןויכו א"לב ט"לטישיג ב'נש ק"הע
 שיכשכמ ב"עס ד"פ bv' ןינעה הזמו ,.1
 שיבשמ ג"ונבו ס"ש "5 'יג יפל אזוגמאב היל
 "אש שיקרקמ am" לצא 'ב שבש 'עב ה'כו
 ןייע שקשקו שכרכ םע ףדרנ זאו פ"א י"כב כ'ג
 רצי) אוהד דלי בוט 'פ ר"להקב כ"ג mm םכרע

omnאתאיירבל שכשכמ  i02ה"כו התאירס יניב  
 B^ ןמכ b^ םשו הדוא ה"ד 'ט רוטזמ ט"ושב

 3-5 ןכו drift רי תזיחא תיב manipolo אלפונומ
^bע"לב  maתזיחא  nb) vעגונש  "bbןויצה  

ma o3 mes30 ט"רסב ל"זו "הרד תוכקעב ךלה  
 לש 'ד 'א ןבור לש 'ד 'א ןכרוא לש 'פ שוכה
 תייטב לוגמשיכ הספ וסרכ ןכרוא לש 'ד 'א ןבחר
 ןוגכ תייטב הרבלא בצק ןנבר 'לב שיש וכרא לש
 y'5 תולצחמ ונממ ןישוע jm םימה ןמ אצויה ימג
 םשב ש"רב ה'כו) "פה ףוס קר קיתעה וניברו

cmםג לבא .תויברעה תוביתה וכרדכ טימשהו  
 םישובשה בורמ ןאיבהלמ ונידי ךושמנ טעמכ ונחנא
 יכ וריהצי תורושה pam ל"נה 'יפה תעצהב 'יאש

3mיתש ראבל הצור  msnרשא ןבור לש שוכ  
 ןכחר לש ר"א ןכרוא לש ד"א יכ ריעה ןורחאה הזמ

vsפסותכו [ןברוא ל"צ] (ןכרואו לש ' mb mb 
BUD)א'ח לברא ע"ייע ילבראה שוכ כ'ג 'יא %א" , 

 ל"נו mpb וסרכ רואיב איבה וז n^n לעו ח'סר
manoהביתב  nnsהתפוסרכ  ^m258 ע"לב  "p 

 הינהל ךפיהב ל"נ .לוגמשיכ Baumwolle ןפנ רמצ
 הנשמ לש שוכ 'יפ תייטב לזגמ שוכ תובית יתשב
 ל"צ רמאמה לכו ya 'יאדכו לזגמ תייטב אוה
 התפופרכ ןברוא לש 'יפ לזגמ שוכ הזכ רדסה ךפיהב
 (ym 'יפ דועו y 60+ י"לב ןברוא זא היהתו
 ייאדכ) ןברא ל"צו שיש ןנבר 'לב וכרא לש א'פ
 יוצמש 'מולכ שיש (ןבור תחת תוינשמב א'נב כ"ג
 ידרבלא אבצק ל"צ תייטב ארבלא אבצק (' ןנבר 'לב
 הלועה ^5^53 Papierbast 522: —25 — .תייטב
 לש ח"מ ט"פ "553 ומצעב i'm ^5 ןכו םימה לע
 אמונ הנק הפיש ןישרפמש שי ינברוא . . ןיפיש

smםימה לע הלוע  jmאמג תולצחמ ונממ ןישוע  
 ב'פ 'מויב ה'נכו — 6כ'ע ידרב לא בצק "פ
 ריזח רשב וא שדוק רשב החירהש הרבוע א"עס
 :ד"פר Ov 'תפסותבו בטורב שוכ הל ןיבחות
 הל ןיבחות המורת החירהשו שוכב הל ןיבחות
 ןמזב י"פר הרפ 'תפסות ,בטורב 'פריא י"כב שוכב
 'ומבי 'ורי ץובקהו .'וכו םסיקב וא שוכב הבחתש

 — Ius ךל תיא ר"עס ב"יד 5^5
 bv ףדונ «oe ע"למ שָָּשְּכ — שָּב

Oo | );-%=דונדנו | העונת ןינע  

 mun םא ףא 54 ןעמאננעצנאלפפ עשיאעמארא ורפסב ףעל 'חה יניעמ םלענ pan הזו )* .ח"סר ,א'חב אנברא עיייע ('
 'יאלכב ם"במרה ייפ םש ןמסנ n] .יררכ םוקמב יררב לייצש דימ ve יילכמ וירבד איבה םגו הרפב גיהר ירבדב ןוכנל

m» )3יברע "/5 ייפו ימג ט"מ ,ו"פ םיסופדה לכב ןוכנל  c$2»תויריפיפא 35 'יא תוקתעהבו  == .Papierstaude 

 .חיעד ביפ יגיגח יוריו ג"ער א"סד ביפ יציב יוריבו אוה תועטו םהל גיונבו (: ג"כ דצ יציב ם"ד) י"כב יישרבו םינשיה
 יעבו ושכשכשמ (Pw 'ציניוו יזיפ ריפדב לבא 'מאו רייפדב ןוכנל m )5  .הנזאב ג"ונב f)  .הבנזב שכשכמ ליחתה
 .יתחסנש ומכ ל"צו ותכשכשמ םילהת 'קליבו רעבאב שיר תורעהבו םלב ya non ןייע אצת pa ה'כו ושכשכמ םלב
 ,טלוב םימעפ הזיא ט"ישת זמר םילהת pour סלוב סייטב ןאב ע"פדב לבא םלב ya ה"כו רילו «ov י"כב ןוכנל ה"כ )5



 ןיארנ ןיטקלמשכו ש"נוריג זעלב ןירוקש םינתמב
 ( זירט וניהו ("ארייג זעלב א"ו  בזומכ
 אתיילבב ישיכ וארקנ ןכ לעו "ומוקמב ונשריפש
 אשיכ ןמ ורקיעו םדגוא ל םיילבבה גהנמש
 wb" תואחסונב בותכ b ב"א) — C) אקריד

 רנכ ה"יחא]* am» דחא pi? DU ןימכ
 ישיכ ה"כו ש"ע 'א סכסכ 'עב םייונשב יתכראה
 ןוכנ אלל הגוה םשו אנליוו ס"שב ספדוה ח'ר 'יפב
 ץובקב ישיכ ל"צש mao לעב יניעמ םלענו אשיכ
 'עב ה"כו ס"ש י"כב ה"כו אתיילבב :ודצמ ותויארו
 יא שכ 'עמ אוהש וניבר תעד ותרזג ןינעבו .בזרמ

"bיאדכ ןוכנ ו"יוב ישוכ ^3 םג זא לבא הדיגא ' 
 זרט 'עמו 'א שכ 'עב 'מושרה ע"למ אוהו 'מ י"כב
 ar 'עב לבא .ג'הרל ךייש "יפה הז יכ חכומ 'ב

wm pnm(ןורכז ילב)  "bהלמב הלמ ח'ר  
 ^n ל"זו pvo טימשה קר (אנליוו ם"שב םפדנ)
 םירחא 'מולכ כ"ע m שוריפ יתלוז ^w :םש
 (ל"נה ע"ייע) שריפ אוהש הממ nw ןינעב ושריפ
 וניבר ררגנ וירחא רשא i'm 'יפל ןויכ יכ .ל"נו
 ןינעבו .זרט 'עב ש"מ ןייע ארייג זעל ןינעבו .ןאכ
 ,giornea, Mannsrock ט"יאלמ אוהש 5" ש"נוריג

Waffenrockדע עיגהש המחלמ ילעב לש דגב  
 — [םינתמ

v» vw»איבה  wasש"ע א"סב 'ג רשכ 'עב  
 .ש"מו

OUםילמ ד"עפלננ   OoU$ oUהילצה  
Cn יא עשוהי) ליכשת זאו (glücklich sein 

 ב'ה י"כב ה'כ ה"יחא]* | ,ט ש כ ת ןכבו ומוגרת
  omo'גרתב  vowםשו ןמגרותמבו  mpiטשכת

 י"כבו ע"פרבו  waםוגרתבכ דוקנל שיו טישכת
 הכורא הרבהב אטובי ן"ישה פ'לב יכ טָשְבֶת ונלש
 אלש ינפמ ןושלה הז םונרתה רחבו החלצה ונינעו
 חלצת ןכב רמא רבכ יכ ןושלה תא לופכל הצר
 טישכת 'למ אוה יכ רמאיש ימו .םש ק"רר ןייע

 (טשקת ו"ו י"כב תועטב ה'כו)  wwהעוט אלא
 הטישפב 'יאדכ רשכת היגהל הצור םנחב יוועל 'הו

 -- [תירופה

yi» ;wanken, straucheln מ"למ yw) Dtj3 

 לשכנ  ^pשָלַח  der Sehwache(םינפב ןייעו
 ףד יב ינשמ) יובותכב ט"פ בתוכהב  Gbןופרט 'ר

 לֶשָּכ - (שָּכִשִּכ =) «vU נש

 םיצוקה ןיב ןומט ותויהב םדאה ינב ררועמו עינמ
 ^b דועו םיריפה ןמ "C ,'ר (np^ םירוסה שרדו
 עימשמ 5277 ע"למ שקשק — שכרכ ומכ אוהש

 — [םיריסה לוקכ לוק

 Tun םדוקה 'ע moi 'מושרה ע"למ ד'עפל) שכ
 הפיזנהו האירקה ןושל לע «be ןושל

 רכושה 'פד הדגהב (רבד הזיא תקחרהל ןיאטבמש
 המכח mun ןובנ בלב (ג'ער היפ מ"ב) םילעופה תא
 םכח דימלת ןב םכח דימלת הז (ג'ל 0" ילשמ)
 by ןב םכח דימלת m €?( עדות םיליסכ ברקב
 אריתסיא ישניא ירמאד ונייה אלוע רמא ץראה
 עימשמש רברל יברע 'לב b^ אירק שיכ שיכ אניגלב
 שיק ג"ונב ה"יחא]* = .שיכ שיכ ותוא pup לוק
 'עב ח"כו א"נקתת זמר 'ס םילהת poa ה"כו שיק
 כ'ג אבוה לשמה הזו .שיכ שיכ א"ס לצא שיק

wenaטעמה ראובמו םיסינ 'רל העושיהמ הפי  
 116 סעקוד 'הל עזעלנעמולב ןייע ,תחפצב שורית
 יפל קר אוה יכ רואיבה הז לע אלפתנ םנחב לבא

 — [ןושלה טפשמ יפל אלו ןינעה

 qm תכנ 'וסו א"'לבו (w2 שושב ורקיע) שכ
ju» ^b 5/53 wp) Dyהאכה  i»ע"לב  

Ut , zuרקדו רפח ש-<  (stechen, bohrenפב ' 

 קיזחמב םירומא םירבד המב 'מגב םיתבה תקזח
 דחא (שוכמ הב ('שיכהש ןויכ (איעס T3 ביב)

mpהריפח הב רפחש ןויכ ('שוריפ ('הלוכ  
 תא חלושה 'מגב הניפסה תא רכומה 'פב .תחא
 הכה b^ הב בייחתנ השיכה (א'ער ח"פ םש) 33
 קש אצמ 'טנב תואיצמ ולא 'פב ,הרקעו התוא
 יעב ה"יחא]* — .('הב בייחתנ השיכה )0 יל מייב)
 ושרפל דיתע us םשו ומוקמ שקנו תכנ ,שכנ

men ^e»ףדבו הריפח ןינעמ כ"ג 'יפ ,ד"נ ב"בל  
^b meי"כבו ,ם'בשריפב ה"כו לקמב השיכה  

oemהב שכנש .ר"נ ב"בב סרג  mmע'ייע לעיפה  
v»נ"שו  wyשק ע"ייע ןכו ליעפהמ תואמגודה , 

 לעפתאו לעפא ד"מפ ר'במ וניבר איבה שכמ 'עבו
  vise mm[ש"מו שיע ןיִשָּכְתִמ אלו ןוהל —

 DAN 'יפ 'א שכ 'עמ (אשוכ) אשיכ — שכ
das Aufschürzen, Aufheben des Klei- 7221 

 (איעס זימק (nat רבשנש D^ 'מגב תיבח 'פב 8
 ןיטקלמש 'יפ אתיילבב י שי כ אריז ר"א בזרמ יאמ

 ל"צו שיכמ עיפרשב לבא א"פרב ה"כו בינש ק"העו ריב יב יא Ya י"כב היכ (* .קיזחהש ס"טב ב"הו יבו יא ויו י"כב )!
 הייכו (* ,יזכב ה"כ (* .שכמ יעב ןוכנלו הלש סיטב vibus (5 ,שוכינ סרג בייבב v3 היימגר ייפבו שכמ יעב ה"כו שוכמ

 .הב בייח ג"ונבו "E" ייגב 'ציניוו יפדבו אריג ל"צו אררג וו י"כב לבא 'זיפו ר"פדבו Yom ר"ב יב ויו י"כב היכו )5

 שכ ע"ייע )*  .יב mb (5 .ןיריט סייטב 37 ,Y ייכבו me יעב ה"כו )7 ,םייונשה רתי mb ע"ייעו אריג ב"נש קיהעו

 ,נ"שו יא



 351 ףָשָּכ *

 אנליוו פ'שב בורקמ שדח ספדנש ח"ר 'יפמ
 .ןינעה 55 wn ימישכ 'ינה ח"ר 'יפב "א םשו

 -Tapete, Tep העירי ס"לב אוה «Neth — ףשכ
nep? (iehהמה :אדרווד ןיפשכ ומוגרת  

 6המקרו תלכת ימלנב םילולכמב ךילכר
 'גרת המקרו תלכת ימולנב ב'א) — ,(ר'כ ה'כ יקזחי)
 ןמגרותמהו אזראד בותכ תואחסונב אדרווד ןיפשוכו
 ןויכ was bi ה"יחא]* | .(אדרויד סירג ורפסב
 ול היה רסח seb ב'רלו ומוגרת Dy קוספה הזל
 n^ רקיע יכ ym .םילשהל ףיסוה ןכל ךורעמ
 ל'נה p'b אוהו ךורעב pers דקנל צ"כו ןיפשוכ
 העיריה התיהש עבצה תדועתל האב אדרוו תלמו
 ןכל םינווגב קרוסמ אוה nep ןינע לבא המודא
 buntgefürbt 2? ע"לב אדרב ומכ אוה אדרוו יכ ל"נ
 אדרוי תחת ןמגרותמב אדרוו ל"צכו (אדארב ןייע)
 הליצאהל 5/3 זא הנוכנ איה אזראד םירפסה ^3 םאו
 y ךרעה לדונמ areza. y 'למ 2(! !co פ'למ
 ,Ehrenteppiche אזראד ןיפשוכ כ"או תובישחו דובכ

«kostbare, werthvolle Teppicheק"דרו  wbקחודב  

 — [ש"מו קפשג y'"y ןפשוג ל"זרלמ ןיפשוכ

 .PAM RAM o5 m ם"למ ד"עפל) ףשכ

 (םינפב ןייע וניבר תעדו Pechbaum תפז
 הפי ףשכ ףרשו «C תבש) ןיקילדמ המב 'פד 'מגב
 ה"יחא]|* | ,ו"נגורפ זעלב ומשש ונעמש םלוכמ
 ע'פדב ומכ '3 (Y י"כב לבא 'א ו"ו י"כב ה"כ
 ל"צ םלוכו וגנוריכ ב"הו יגנורפ 33 י"כבו וגנורופ

Y "5 ^35ט"יאלב אוהד 'א  Pfaumen- prugno 
 ה"כו Schlehe = prugnola ארקנ דחא ןימו להוות

 ,ףשכ רואיבב י"שרב ל"יינורפ והזו prunelle צ"לב
 ימ "33 ךא ףטק x" ונינפל 'מגבו י"שרבש עדו
 אוה יכ יתרמא 5 רשאו ףשכ ךורעה 'יגכ "יא
 יניממ אוהש Pechbaum ץעה ארקנו ל"נה פ"למ
 ףטק ארקנ ןכו num nem bw לע sep יצע
 weisses Pech = ןבל תפז : Fichte הנבל yy לש

Fiehtenharzלכמ הפי רתויה והזו  nb" wen 
 — [וירל

mes +תועטהל המרמב םירבד השועה 'יפו מ'לג  
 023 mt D'bb רזגנו zaubern Dy ןומה

 םישוגמאה ךרדכ füstem ךומנ bpm שחלב
 mom ףשיכש לע e 'דהנס (ןטר 'עו ע"ייע

mumז"מ 'טוסו :ז"ק 'דהנסב ה'כו לארשי תא , 

- by» אנש 

wn» sewרמג .םהבש לשוכל ' (v)לשוכל  
 הולמ pas (איער גילד (wb ימלשורי  ,('הייארבש
 ןיאש Cops הולמל ונתנ C םידעב הולמו רטשב
 יתבב וידע םע תע לכבו םוקמ לכב רוזחל לוכי
 םאיצויו )0/5 (np ann ביתכדכ ינע bens ^p ,ןיניד
 bens ה""חא]* — ,לשוכ ויטבשב ןיאו בהזו ףסכב
 תוובגתהה ןדבא לע הנושארה םצעב רמאנ

cemינועה תוברה לע םג ןכ רמאיו חכה  pu 
 p" םש mans "vm א ,(םש «nm ןויצ 'דוצמ
 יתרתש עמשמינעוופוגב לשוכ ל אחא גו
 ןייע הטשה וזב אתורבג אתכלהו תויהל ןיכירצ
 'תקיספ ל עפ נב «mu — ,םש 'בותכב מ"טש
 ינב vm ב"לקת זמר 'ס עשוה 'קליו .ה"סק דצ כ'רד
 ג"ע ח"ד Yo תבש v^ ,(רוצב) וב ןילשכנ םדא
 חור 'פ ר"כיא ,ועבצאב לשכנ ג'ער ו"טד ד'יפו
 אוהו הנטקה ועבצאב לשכנ ו"טפ ר'קיו ,וניפא
 ןינעב הליאשהב מ"למו — prim טבח לשכ ס"למ
 'טוס 'ורי םש כ"רד 'תקיספ .הכלה רבד וא הריבע
 יתאצמ הז האר 'פ  ר"להק ,ט"פ ר"מב 7^4 א"פ

invaטוס 'וריב .הריבעב לשכנ םדא םלועבש ' 
 ד" 'גיגח א"ער p'5 תבש n3, לשכנ הלהו םש
 'וכרב ,ןהב לשכנ כ"א אלא א"עס io ןיטיג א"עס

sow imולשכי אלו . . הכלה רבדב לָשְּבִא  
 םלישכה ב"עס ז"ט ק"ב :לי עפה ב .הכלה רברבירבח
 ןלישכמ :ז"ע by wb :א"כ ms ,'וכו םדא ינבב
 תלשכמ ד"ע ד"לד ג'פס ייעיבש v" ,אבל ריתעל
 .ז"נ ןיטיג .םהיפ ןלישכה :א" sy ,םיברה תא
 ג'עס .ג"יד ט"פ תוכרב 'ורי — הימופ הילשכא
 םשהו — bw» yi לשח ע"ייע תועבגב ולשכמ

sibusילשמ) מ"למ  (I^ aeתבש  b^pגיגח ב"עס ' 
 'וכו םילשורי לש הנולשכ תעשב 'יפא א"עס 7^

 — [הער ןולשכל ףכת v'5 רומזמ ט"וש 'דמ

 אבב ףופב Axt, Haue) םודרק b^ מ'למ) ליִשָּכ
 ירה (*לישכבו (א'עס טייק (vn ve אמק

 (.דימ 50( המחלמ meo 'פבו .תיבה לעב לש אוה
 ^55( הל ואב תומודרקבו qma לזרב לש ןילישכו

vmק"נבו ה"יחא|* — ,ןילישכב ןילייעד המכו (ב'כ  
 יתרטוז ןיבו יתבר יניצח gà קלחמ ב"עס ט'יק

 — ['ב ןצח 'עבו ש"עו לישכ הל ירק יתברלד

 תיבו רוח >> Qi פ"למ) יִמיִשְּכ ,יִמְשַּב +
 היל תילד : א"פש 3n םשג yvy (לובק

 sp Cry ג"ח) תלד 'עב אבוה m nnm אמשג
 םישדחה 'דבו איליסאב 'דב רוזניצה ןמ טמשנו | ק תעוה bun ^en לכ יכ יתאצמ התעו ימשכ

avs (!ויתויארבש לשוכל :יובותכ . ?) ייכב )^ ,רמאמה הז לפכנ סייטב ו"פדב )? .שיע רדסה ךופה יוריב vAןילישכב . 
m3 (t2יציביוו יפרו ךורע י"כב . 



iU. רָשָּכ - 
 היא לי

 | תוא5* שירב (םינפב ןייע .םינוש םינפואב הנכה |
 < | Qme רשכה ןכש ('רמחמד ואלל המ n) יו

 ₪7 יי. * 6% צרי

re" בנש 

 MD 'רהנס -- p רצ 'דהנס ס'רב ולוכ קתעוהו

 תוינשמב 'm 'וכו השעמ השועה הז ףשכמה
 . הליכא אלא דוביכ mue ןיאד יחד אל ךכיפל b̂ | ןייע Ubi amen ןויצב ה"כו ס"ש י"כבו ילופאנ

Tu DAמ"לכ םשה םוקמב ןכו ראות הו :ה'צ  nésול רמאשכ לבא הב אצויכו |  vowתוריפ יל אבה  . 
 5 אלא איה הרומג הוצמ ואל תבשב wenn לע | אילמפ ןישיחכמש םיפשכ ןמש ארקנ המל :םש
 4 ישוריק וב שדקמ שיאה 'פד ג'סב mus רשכה | ארקנ המל ןנחוי 'ר רמא ןכו םש ןכו הלעמ לש

"bn םשא איבמה 5T מנב תותירכבו (א'ער' va 
 (« Cnמיק .יילוח אמט ףוע 'מגב ןקה חוליש 'פבו (
 רישכמ רמאנ (לאעמשי 'ויבד אנת (4520

 רישכמ 'יפ 'וכו ץוחב רפכמו רישכמ 'מאנו םינפב
 וףישכמ םשאה ותאטחו ערוצמ םשא םינפב רפכמו

 רמאנש « CU 0^ wpו 3ששאה םדמ ןהכה חקלו
ji הנושארכ ותיבל בושל ווישכמו ורהטמ רמולכ 
S ןהכה השעו c2 5" ne) אנש וילע רפכמ תאטחה' 

 רופצ ץוחכ רישכמו וילע רפכו . . תאטחה תא
 הנחמל ץוח המרמ וילע הזמש ערוצמ לש תחלושמ

 'אנש הפורע הלגע רפכמ  6n a2 eךמעל רפכ
E רומאה רפכמו רישכמ nb יה תירפ רשא לארשי 

 ישדק ןהינשש רפכמכ רישכמ וב השע םינפב
 ביתכד םירזל ןירופאו םישדק .« ip[יכ] 0" דיי ְּ

 רומאה רישכמ ףא ןהכל אוה םשאה תאטחכ
 םדא לכל רופא תויהל וישכמ וב השע ץוחב

 .6רפכמכ  iui(בייעס «' ןירדהנפ) ןידה רמגנ פ"ד ":
 לא איצוה ןכש ףלימל היל הוה םיפרשנה םירפמ

^b רפכמו רישכמ (G^ /^ אקיו ןייע) הנחמל ץוחמ 
 תוצמ וב םייקמש אוה ןידו הוצמ רשכה יוה ןילקסנ

 ותתימד רפכמו )3^ םירג) ךברקמ ערה תרעבו 1

 ביתכדכ ולא תרפכמ « ssאל ץראלו ג'ל ,היל /

3 

 סי v5 'קליבו pw י"כב ה"כ 'וכו םיפשכ ןמש
 השעמ ולא איי ,יז תמש םהיטהלב :םשו ,(ו'צ רצ
 יעגנ ^ 'וירוה ,ךורעה "ג 'ג טל ע"ייעו םיפשכ
 ,םיפשכה ינפמ ד"ע ר"כד א"פר תובותכ v^ .םיפשכ
 ןיחצורו םיפאונו Pers 'פ רומזמ ףוס ט"וש 'דמ
 ,םיפשכמהו םיפאנמהו םיבנגה 3^ פ"ס ר'קיובו יוכו
 «joi קלמע ,ט'גד ג'פס ה"ר 'וריב ראותה ןכו
 'טוי p", םיחספ ץובקב nues הבקנלו 'וכו היה
 ר"ער ה"כד ז"פ 'דהנס v ,nieU3" םישנ :ג"פ

 דחאו שיאה דחא 0" ,ב'כ (moe היחת אל הפשכמ
 ינפמ ץרא qu הרותה qms ov אלא השאה
 א"עס ז"ס 'דהנס ילבבבו תוינפשכ םישנה בורש
 ןמ php אוהו םיפשכב תויוצמ םישנ בורש ינפמ

meisמ"לב  bwinא"עס ג"נ תוכרב ץובקב קר  
 םיפשכל והלוכ וטא םיפשכל תורטקמ לארשי תונב
 ד'ס "יבוריע .'וכו םיפשכל אטועימ "b ןרטקמ
 תוצורפ לארשי תונב ןיאש םינושארה תורודב ב"עס
 לארשי תונבש םינורחאה תורודב לבא םיפשכב
 אמש הניקזה :'ק  'דהנפ ,'וכו םיפשכב תוצורפ
 הרישכה D b'D םירפוס 'כסמ ov השעת
 םיבק ^ :ט"מ 'ישודיק ,םיפשכ תלעב םישנבש
 שחב ע"ייע  ,ה"מ «puta םלועל ודרי םיפשכ

K 

4 
". 

F 

 . (*וכפש םדב םא יכ הב ךפש רשא םדל רפכי | ד'ע ג"יד ב"יפ תבש v^ :ד"ק תבש )05 ביח) יא
 E ןיפרשנ והיש אוה pm הוצמ רשכה הוה םירפו | ףושכ טשפומה םשהו cnp ביח) אדטס ןב ע"ייע
 T רישכמ וניא ץוחב טחוש לבא הרפכל ותאד רפכמו | ב"ער ו'נ "70303 (תּופָשְכִמ תרחואמה ירבע 'לבו)
 3 ןהכ רפ רחא b^ .אוה הריבע רבוע אלא רפכמו | ףושיכ תשרפב . , (חנ ינב ווטצנ) ףושיכה לע ףא
 / ול רופא חישמ ןהכ אטחשכו ףרשנה אוה חישמ | T^b mb 'פ יתבר 'תקיספ ,'וכו voy רהזומ m ןב
 F םדוק ונברק בירקיש דע םירחא לע ןברק בירקהל | יתחסה כ"וכ אלא יתישע -םיפשכ אלו ףושכ אל

 i כ'חאו ותאטח בירקמ כ"הויב הארת אלה רשכויו .'וכו הנזאב הל
 I רפכמו רישכמ חישמ ןהכ רפ ךכלה םעה תאטח |
 1 שיו  .ורישכמו וילע תרפכמ ותתימ ללקמו וילע | ונינעו wh םע ףדרנו יה oon רחפ מ'למ) רֶשְּכ 1
 4 ביתכ ללקמבו הוצמ Cowon הכימס םירמוא | recht, gut, tauglieh sein ןוכנו יואר |
 / הדעה רפכו םיעמושה לכ וכמסו C 0/2 ארקי | ןינע tauglich machen ארקמ ןושלב ומכ ליעפהבו ^

EO 4 

i : 
 1 173 ץבוקב) יותירכב "3 ה"מגר ייפב לבא ונינפל ייל יותירכב )* .ךנה ל והמ (inim ש"ע אירטו אלקשמ חכומ ןכ )' ₪

 5 ונייה םינפב רפכמו רישכמ רמאנ :םש תותירכל ייפב ה"מגר 5m )35 .םשו םש יילוחבו יודיקב ומכ w (om^ 'גנא
 1 ץוחב רפכמו רישכמ רמאנו ירזעב איוה םינפב ןחיישעו ערוצמ תאטח ונייה רפכמו שדוקב פכול ורישכמש ערוצמ םשא

 Y םינפב רומאה רפכמו רישכמ המ הפורע הלגע ונייה ץוחב רפכמו הנחמל סנכיל ורישכמש ערוצמד הטוחש רופצ ונייה
 d רישכמ וב ושע ץוחב רומאה רפכמו רישכמ ףא ןשידקהש העשמ םייחמ האנהב הרוסא הזו הזד רפכמכ רישכמ וב ושע

 .E דע םייחמ האנהב רוסאו ערוצמד תחלושמ רופצ ונייה pina רישכמ DW אכיאו .םייתמ האנהב רופא םהינשדר רפכמב

 N .ירישכמ ב"ה י"כב )5 34 "33 m (f ^y האנהב רתומ החוליש רחאל לבא החוליש תעש

5 
+ 
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 ןיכרבמ דציכ 'פד  ג'סב — (' הכימס ( | yo mouלקשמב םשו  cbהיתורישכב ארישכ . , ינהמ המ 1
 9 «obi םשה דועו C י'ח np" מ"לב ןורשכ ומכ 'יפ | םימשב יצע ארוב הלע ןניכרבמ אתרשכ יאה (א'עס
 «ES. T ט"ר ח"פ «mb 'ורי ב"ער ד"פ ,ג"פ םיחספ | יצעמ prb המכ וב ןיברעמו ןמש ורקיע 'יפ

 תקזח א"עס ד"יד ט'פ תוכרב 'ורי ,רשוכה תעש | C םטופמ חקור השעמ ותוא ןירישכמש םימשב
 םיעמ ינב תקזח א"ער ו'מד ח"פ 'מורת 'ורי ,רשוכ | ןימשמוש ןישבוכש וניתובר b^ אשיבכ אחשמ

cupןימשמושה טלוקו הברה ןמז םימשב  monציב 'וריבו רשוכ | ' Yeםיחספ 'ורי ,רשוכל .ב'סד  
 ,רשוכל הבשחמ (םימעפ הזיא) ב"ער בילד me | .םימשב לש חיר וב שיו ותוא ןינחוטו םימשב לש

N'UD ג'מד ה'פס 'מיי 'וריב ןכו לופפל wem | יצע ןהילע ןתנ ןתניחטל בורק אניחט אחשמ ^b 
 N/21 א'פ 'כופ ^ ,לוספל שלשו רשוכל שלש | ןנתנ ('ןתניחטל בורקד ןויכ ('אמיתד vm םשוב = =<

 ה"פ 'כוס ^« .לוספל . , רשוכל הב ןיטעממ ר"עס | ןיב אתרישכ ןיבד ןל עמשמ sp (*ןטלק אל ןהב
 ,זחפב ןירבע :וכפהו 'וכו רשוכב ןירבע :ה'נד | ןניכרבמ והלוכ הניחט אחשמ pi אשיבכ אחשמ
 תומהבה רשוכ b^ אתויחר ארשוכ :כ"צ מ"בר"אלבו | 'יפכ הזו ה"יחא|* | .םימשב יצע ארוב והיילע
 מ"למ qw ראותהו ,י"שריפ ןייע תיבכ תודומלו | א"בשרה 'יחב אבוה m תטש ««'nm ל"נה ג'הב
 + . הקילטל «ww :ט" 'ילוח הפירט ,לוספ וכפהו | . ,ח"ר תעד ה"כו ארטוז רמ רמא ה"ד ףוס תוכרבב
 ינבב לוספ ןירותב רשכ .ב"כ םש ,הטיחשל רשכ | ונעמש ח"ר b bn pw^ תוכרב 'פסותב 'אבוה
 הברה האלהו e םשו ,יפיצייד  ע"ייע 'וכו הנוי | דיסחה "^ 'פסותב ה'כו ש"ע 'וכו 02:1 וניתוברמ

 ,ד"נ םשו (לכאיהל ונייה) הרשכ רשכ םימעפ | ילואו COO ש"ארה 'פסותבו ^w) רצ תשלשמ יכרב)
 .ףועב תורשכ ולאו :ו'ג םשו 'וכו המהבב תורשכ | ח"ר b" :וניתובר b^ םוקמב ל"צ ךורעב םג
 ד"ויב דועו .ןירשכ :םשו .רשכ דע א'עס Ib 'יטיג | ןמש ף"ירה בתכ ןכו 21 וניתוברמ ונעמ ש
 הנוהכל הרישכ ותב האלהו .ז"ע 'ישודיק ן"יש-רחא | הדועס 'לה r^s ןייע ^21 וניתוברמ ונעמש :שובכ

"Dהברה 'גרתבו | אתרשכ רזוג היה וניבו יכ עדו -- .ט'עק  NOUSןינעב דועו אָתְריִשָּכ ,אָתְרָשְּכ  
 'ישודיק .היה רשכ ז"מ ב"פ תוכרב fromm תועינצ | לע יכ 'וכו ותוא ןירישכמש ש"מכ רשכ ןושלמ
 הרישכ םא :ח'ל ק"ב .'וכו paese רשכה .ב'פ | וז שריפ 'א טשק 'עב לבא ךרעה mp ואיבה ןכ
 ירישכ יעונצ והמ ד'ע ה"כד Yb יאמד 'ורי .איה | רחא הזב ררגנו ןנברד אנשילב אתרשכ ומכ הלמה

^bב'פ תינעת 'ורי .עונצ ארקנ רשכהש ונינש ךכ | רקיעה אוה טשוק תמאבו ה"מ ג'פ 'צקועב ג'הר  
 יפ ןישודיק ץובקהו ,ארישכל חצנ neum :ה"פד | ל"נו Kostwurz ותקתעהו 'ימורו uv" "רוס ע"למ = =

 ג"פס 'מוי v" ,(פש םיצורפ וכפהו םירשכ ב"עפ | שבתשנו (אטשוק =) אתושכ בותכ היה הלחתמ יכ
 תוצירח «pip m .רודו רוד לכ ירישכ ב"ער א'מד | הרעשהה וזליתאצמ תחצנ היארהו ,"אתרשכ תויהל
 ;א" ,'ו ילשמ 'גרת ןייע emsig ארישכ D/53 ומכ | p" ושריפו א תו ש כ תמאב סרגש ל"נה ז"ואב
 טשפומה םשהו ,ליעל ןייע הקותמ 'פ ר"להקבו 'ד ," | ונניא אתרשכ םינפ לכ לע «nw ע"ייע אטשוק
 תבש C איי ónp מ"למ לעפהו -- yvy תורשכה | W^ לכא Tüchtigkeit, Fühigkeit תּורָשַּכ ןושלמ
 :ז"נד א'פ הלח v" .ועינצהל רשכה לכ :ה"ע | ב'ער ב"ע :ח'מ 'ישודיקב ןבומה הזב הלמה וז
 ייטפוש רשית 'גרתו .ורשכ אל . . ורשכש iy םשו | .'וכו הב אפסותימ תורשכ .ז"נ תומבי ,תורשכ תקזח
 פי עפ ה ,רשְּב (ד 0^ ^00( spe 'גרתו ,תַרָשְכו .^Co | ר"להק .תורשכב manm תוירבה הלחתב e'« ר'דמב
 ,ליעל ןייע רפכמו רִיִשְכַמ 0 n להק! מ"למ ל עפ או | 'וכו תורשכב תועש יתשב הז «y :הקותמ 'פ

= 

 תצק תוכיראב וגושל הזו por) ןירדהנסל אקילייגנא די בתכ ץבוקב) חייר שוריפל ךייש ירימג דע רחא שוריפמ \'
 ןיא qon תטיחשבו ללקמב בתכש םשכ הנחמל ץוחמ לא איצוה qni שי ןכש ףלימל היל הוה ןיפרשנה םירפמ :רתוי
 תאטה כיתאו ותאטח כ'יהויב הארת אלה רפכל בירקמ אטוח ןיאש הדובעל ןירישכמ חישמ ןהכ רפ my אצוה וב ביתכ
 א/יו ורישכמו וכפש םדב DN יכ הב ךפש רשא םדל רפוכי אל ץראלו ביתכדכ תרפכמ וחתימ ללקמו ותאטח רפכמו םעה
 רישכמ הזו רישכמ הז הנה םהירי תא םיעמושה לכ וכמסו בתכ ללקמבו םהירי תא הדעה ינקז וכמסו הדעה רפב ביתכדמ

wmרפסב) שייארה תופסותב ןיאבומ ךורעה ירבד (? | .כ"ע ןירפכמ ןיד תיב תתימ בייחו רפכמ הדעה רפ ןכו הכימסה  
 PN םיצעה pen איצוה םא לבא וכותב םיצעהשכ אקור והז ל"זו ר"בארה םשב איבה הז לעו (.ט"כ רצ תשלשמ הכרב

qubליזו כ"ע לכה תללוכ םימשב יגימ ארוב תכרבד םימשב ינימ ארוב אלא וילע  isדצ תוכרב ילהד ויפ  nגיעס  
 ימשוש ןימסבמד אכיהו םימשב יצע ארוב ימנ אחשמ לע םימשב יצע ארוב ןוהילע ךרבתמר ינחיר ma ןישבכר אחשמַו =

poney unii msיעררהנ 'וכו יוכו אתרשכ יאה הבהא רב ארא בר רמאר םימשב יצע ארוב ןוהל  "SDNאניחט אחשמ 'יפא  
 ןוכנל n3 )5 .ןתטינחל : םימעפ "יב «Y י"בב )5 y'avbna Jy. וניברל התיה תרחא ייגש הארנ )3 .כ"ע יעדרהנכ הכלהו

 .אתרישכ תחא nyb ר"פדבו )5 .ןטקל עיפדבו 27m יבו יא 0« י"כב
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 ,ןדעד ןיזרא ןמ ןיוהי יהורשכד 0^ ,יא ש"הש) םיזרא
 ינשב י"שר םג ןכ ומכ b^ רבדה ףוגנו ה"יחא]*
 רחא לשמ וניבר איבה 'ד בש 'עבו .ל"נה תומוקמה
 ש"ע ארושכמ אביש ןיטמינד יכיה יכ :'ג 'וירוהמ

bז א'ער ז"ס תבשמ איבה ל'נה 'עבו ' ("yw 
 לכב 'יפאד ארושכ :ח"ק תבשב ה"נכו .ירושכ 'זמ
 ןיימד יא 4^ man» ab אל םלועבש תומימ
 ארושכ ישנא ירמא .א"י ק"ב ,'וכו ('ארושככ וכיילע

 יפ 'ישודיק ,אזוז ארבדב ארושכ אזוזב אתמב
 'עבו ירושכב קסעימ :ז"ס ןיטינ ,ארושכ יבנג ב"עס
 דחא הרושגו הרושכ "יפו ירושג וניבר סרג רשג
 הנממ ר"עפלו C ג'פש ,ב"חב) יתאבהש pb ש"עו ,ןה
 ףוקזו ךורא ץע 'יפו ארושכ תירוס הלמ םג 'רזגנ
 ארושכ Cn ^ תישארב) יתרוק 'ורי asm ,הרוקו

aemתורקלו 'גרתו  va»היל יב  (eדבעימל  
 qu לילטד ('ג p םילהת) הרקמה 'גרת ןכו ןיִרּושְכ
 ,'א יירבד י"רתב רמאנ לשמבו -- ירושכד אנינב
 תיב תרוקכ שחנ ךרד לע mm ןירושככ ןויח ט"י

 — [(ג'מ ,ג"פ םירדג) דבה

 pom הכיתח «b eme sje^ רשכ
 '533 םיצרש 'ח 'פב Glück, Theil) דרפנ

 ירשכ יחלמ אברעמב 6ח'ק תנש) ימלה ןישוע ןיא
 .תוכיתח תוכיתח 'יפ ישיכ ישיכ רחא רפס .ירשכ
 י"כבו ס"ש י"בבו ירשיב ירשיכ 333 .ה"יחא]*

 ירשיפ ירשיפ 'ופדב ף"ירכו ירושכ .ירושכ 3^8
pomע"למ אוהו ף"כה רחא 7 ילב ךורעה 025  

 פ"למ שיכ רוזגל bs ישיכ ישיכ א"סלו 5"
^B oר"לב דחא והזיא  quisלכ שיכ שיכ כ"או  
 — [ומצע ינפב שיא שיא רחאו דחא

 'עו 'א רשכ y'"y (Kostwurz אתשופכ =) אתרשכ *
 (Ub תשכ

abt ys ע"לבו de, 5b) תּושָּכ 

 חמצ אוהו Cuseuta ^b אתושכ ם"לב »2
 תוקד תויריעשל לאשוהו יגיהו ימזיהב לדגש

Flaum, Hürchenןיצצוח ולאב (םינפב ןייע דועו  

voתואוקמב  OUאמטימ אל ןטק לש תושכ  
 לש תושכ »2 ןיצקועד ינש פ"רב .("אמטמ אלו
 תושיקל שיש םשכ b no^ הלש yim תושיק
 ומכ Cmb שיש םינטק ןיאושיקה ןהש תושכ
 תושכ 'יפ תושכה אוהו ןטקל שי ןכ ןטק רעש

 - זיו . <

 תּושָּכ - «Ww דנש

 ,ג"ק :ב"ק 'יבוריע ,וקזנ תא יתרשכה ב"מ א"פ ק"ב
 תבש rv ,חלימ ירישכמ ,ו"לק תבש .הוצמ ירישכמ
 ירישכמ :'ז 'ליגמ .הטיחש ירישכמ  .ז"יד ט"יפ
 .תלכאמ ע"ייע םילכוא תרשכמ ו"נפ ר'ב ,שפנ לכוא
 ,יריפ ירושכאל . . ארבג ירושכאל ב"ער ט"פ מ'ב
 לעפ ה .'וכו יתי ורשכא אל 'ח ^j א"ש 'גרת
 :ב"כ "לוח seyn sys 'נ 'מוי ,א"ער ו"ע תבש
 ןיטיג רָשָּבְתְת .ה"כ enx :לעפ תא ,ורשכוה
 ,'רד רּושכיא ב"ע 'ס ג'צ ןילוח ,ושכתילו .ז"פ
 ,ותכאלמב רֶשָּכְתִמ :הקותמ ר"להק :לעפ תה
 הנכה pay 'מולכ erlauben ריתה ומכ ונינע דועו
 'ליגמ א"עס Yo תוכרב : ליעפהב .רתיה רבד הזיאל

i^ומבי :ח"נ םש לעפא .ח'י ןילוח : ה"מ תומבי ' 
avה"כ םיחבז ,ירושכאל היל יעביא : ט"צ ק"ב  

sys5 .ח"כ ןיררהנס yenןילוח  anbורשכוה  
 אְָרְשַּכִתִמ 'ז ,ד"י 'קיול 'א י"רת לעפתא .הטיחשב
 ו"יתו) אָרָשַּכִִמִד אתייח ro קופפ םשו ,אלכימל
 האמומ תלבקל הנכה ןינע mp ,(תעלבנ
 (םד טחש רי ונמיסו ןיקשמ העבשמ ons ידי לע

namג'ל 'ילוח רשכוה ,רישכה לעפהו ליעפהב  
 ם"במרה bn :ו"ל םש לעפתאב 'יא םגו ,האלהו
 ןתוי יכו ןמ) הזמ ונדמלו :ןירישכמ שירל מ"יפב
 אמטי אל pur םוש יכ (ח"ל ,א"י ארקיו 'וגו םימ
 םיאנתה לע ןילכואה וללבישכו ^31 לולב וניאשכ
 םינכומ םהש ל"ו םיושכומ םיארקנ ונינתהש
 רישכמ ארקי םתוא לולבי רשא הקשמהו האמוטל
 ינפוא ןינעב הקפע בורש תכסמ הארקנו .ה"שע 'וכו
 — ןיִריִשְכַמ :האמוט לובק לש רשכהה יאנתו
 Y — m3 umi" ע'ייע רשכה טשפומה םשהו
 רָשּובָמ ל"צו ס"מ רשוכמ wm .ה"לד ב"יפ תובותכ

 — [: ב"לד ט"פ םיאלכ 'וריב "יאדכ

 שירב Galken) הרוק ס"לב b^ אָרּושָּכ =) רשכ
 ירושכ «^CY p הרפ לזג 'מגב םיצע לזוגה

 עבטמ לזג 'מגבו .ינק אל ('ירטוז והנידבעו יברבר
pתוריפ חינה 'מגב ותשאל בתוכה 'פבו 6 ח'צ  

(Ub maim»)יכ הינימ יבגאו ישא ברל םרפר היפכ  
 רמולכ היארל לשמ ןימכ b" ('ימלצל (' ארושכ
 הרוק (*ןואג b^ .תורוקבש הלועמה jb pes ןד
 הב חתפל ןיליגרו םיחתפל ףוקשמ התוא ןיחינמש
 ימלצל רשכ ןיאו האנ תויהל תורוצו םימלצ יחותיפ
 ןילשומש יוצמ לשמו בוט ץעמ הקזח Comp אלא
 וניתב תורוק 'גרת 38( — eem pm רבד לכ הב

 w33 (Y )5  .ןוגכ ביה י"כב )*  .אמלצל ק"בבו ,יבותכב ה"כו (* .ארושכ היב יבגאו ר"פדב (? .ירטוז ירושכ ג"ונב )!

 אמטימ אלו אמטמ אל ךורעה םשב איבה שיירבו )9 .ארושכ יכ vasa )? ,יבוצ 30221 ם"ש י"כב היכו (* .הרות סייטב

i'mאלו אמט אל  aen ?( ר"פדב ןוכנל ה"כ e)ןהמ סייטב ויופרב לבא ישמאו ליסאבו . 
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 אה לבבל בר אתאד opo" אה אישק אל המדאה
 ןילכוא לבבב י"שריפו לבבל בר אתאר רתבד

[pim] amלבבל בר אתא יכו  simוהל ילכאד  
 ירה כ"ע ןיברעמ ןיאד רמא ארקיעמו ןיברעמ רמא
 סואינילפ לש תורעכ לבכב קר םיחמצנ pim אתושכ
 תייטב תיברע הלמ איה ןיזח יכ ילצא רורב התעמו
 )42 ףעל) Oiva ןמ שבתשנש !o3 ןומהה לש
 63 ;)230 םש) אתושכ by איה nns תצק תערלו
 Np אעראמ ימנ תושכ :םש 'וריעב ןניסרג דוע
 אתיימו אתמזיהל הל ןנילטקד ןניזח sp אהד ינר
 םיצוקה ven אתמזיה ןיצצוקב mb עמשנ .אתושכ
 ;(םש) םואינילפ ש"מ הזו אתושכה nnb דימ

quoniam non aliubi vivitםש קר היח הניא רשאב  

 )2 : ונינשש המ הזו הלודיג םש ^« םיצוקב ונייה
 םושמ בייח יגיהו ימזיהמ אתושכ שילתד ןאמ יאה
 הלודיג תויהב ד ;(ב'עס ז'ק תבש) ולודינמ רבד רקוע
 םיאלכ אתושכ bs ל'זר ןיקפוסמ ויה יגיהו ימזיהב
 א'עס B'bp תבשב ןניסרג אל וא םרכב איה
 א"כחו םרכב םיאלכ ps רמוא ןופרט 'ר C) אתושכ
 ש"מל n) ;אתושכ n1 י"שריפ ןייעו םרכב םיאלכ
 תא חמצ ותואכ ןימסבמש סואינילפ םשב ליעל
 הדוהי 'ר :3^ ק"טמ היאר איבהל כ'ג שי ןייה
 n" אתושכ . . אתושכ (" לטקמל . . ארש
 ןויצה Grsp ג'ח) ימזה yy wn ("ארכי ש ל
 DR אתושכ .— םשל י"שריפו ב'עס ז'ע 'ובותכמ
 וריבפהל ל"נו qun ע"ייע :ט"יק קיב) לזג םושמ וב
 הכילוהל םדאה לכוי יכ רע בר רפסמב לדגש ינפמ
 קורי אוה אתושכ לש עבצו 0m) פעל תולגעב
 אתושככ האיר םש 'ילוחב 'יאש המ הזו אקירומכ
 ןיקד תוורעשל ןימוד אתושכה יחלקו ,אקירומכ
 חמצ יחכונה ךרעב «"'G ןואגה ש"מ nn ןיטוחכ

meusדועו .םיצוקהמ הלעמל ןיטוחב ךשמנ בהז  
pen pos iowתושכ כ'ג לאשוה ןכל .ןיקורקרי  

 ומכ םיאושיק לש דועו רענ לש ןיקד תורעשל
^evתלחתב וניבר  qumםג יכ .רורב ל"נו  m3 

 רתוי p mn^ וינפלש קר ym תטשב wo ךלה
 35 ט"דסב ג"הר ל"זו ונלצא םפדנש הממ ךורא

 הנש

 בגז b^ ראונלא axi) לאעמשי 'לב תושיק לש
pos smןיציצ  jmsןהשכ תושיקה תועלצ לע  

 ומכ תושיקה me אוה ראונלא רעשל המוד םינטק
 םיצרש 'ח 'פד 253 .חרפ אצויו .(ג'כ ז"' רברמב)

nas)ימזיהמ אתושכ שלתד ןאמ יאה (ב'עס ז'ק  
 ןכש, b^ ולודיגמ רבד רקוע סושמ בייח יגיהו
 ןניזחר .6:ח"כ ««« ןיברעמ לכב 'פד  ג"רב שרפמ
 ןואגהו ('"אתושכ א ש ביו אתימזיהל [n5] ןילטקד
 תושכ לאעמשי 'לב ארקנ ןכ ומכ רמא ייאה בו

pes sumןיקורקרי ןיטוח  pasןרקיעש תקרב לש  
 !p Ty" .ימזיה ןיארקנה ןיצוק לע ןירפו ץראב
 .('םיצוקהמ הלעמל ןיטוחב ךשמנ בהז תומדכ חמצ
 (*היפוג ימיש בר (ב'עס ט"ק תבש) (*האור בובא 'מגב

 הילכא אשרפכ היל ימדיא והילא אתא איוח עלב
 רמוא רזעילא 'ר 'פד i83 .,'וכו אחלמב אתושכ

oe) ponאבוריע ("אמ ר כ ב אתושכ (א'עס ט"לק  ') 
 האירה- 'מגב תופרט ולאב .'ןיזח 'עב qb שיו

Cr mןיעכ אקירומ ןיעכ אתושכ ןיעכ האיר  
 spun ^m י"לב ארקנ ןכו 8^2 -- .הפרט ("אתעיב
 roy אלו שרש ןיא יכ ןואגה 'יפ הפיו ימרא וז הלמ
 םירחא םיעטנ ינימב םגו םיצוקב ךבתסמו הז בשעל
 ילוא ה"יחא]* | ,(האופרב תואלפנ תולוגס ול שיו
 הנניא הלמה וז לבא euseuta לע כ"ג ב"ר תנווכ
 פ"למ איה תשבושמו תוימורו תוינוי pon ירצואב
 mb ורבד ידמ 0059 סואינילפ px ל"נה 'יברעו
 םעטמ ויתפש לע ל"נה הלמה תא אשנ אל חמצה
 תולוגס בתכ וינזא עמשל קר ילואו ולצא סומכה
 non onittendum est et quod ש"מ הזו הזלה חמצה

Bab ylone seritur in spinisריכזהלמ לדחנ אל,  

 דועו "םיצו קה לע 5333 קר ערזנ רשא (חמצ)
 גשגשי ועטנ םויב

(quod eodem die germienat, quo injectum est) 

 (condiunb ותעירז תילכת תאזו ןיי ומע ןימסבמ יכו
C" 060 vinum et ideo seruntיכ הזב ונכואה  

 המכב ל"זר ירבד תתימא לע סואינילפ ירבד םידיעמ
 תושכ . . א"עס ח"כ 'וריעב ןניסרג C :םינינע

C'pmןהב ןיברעמ  posse)ירפ ארוב ןהילע  

 יכ ויראותמ רפסל הברה =

(tי"כב  ya .בגז םייטב  ?) תבשב חיר ייפמ קתעוה nUייפבו  m^)כ"ג  camאתיימו םש יוריעב גונב לבא השביו , 

 ה"כ (5  .ןיצוקה ןמ הלעמל ךשמנ :םויסה ovy וניבר םשב ךרעה 55 אבוה א"י ק"ס vow oo mnm n זיואבו (5
 שחר ד"א 'יא י"כבו (5 .רטח יעו y/"y העור בובא ייגה רקיע יכ םימעפ המכ יתוריעה רבכו תובית יתשב ריפדב ןוכנל
 לבא ס"שב הייכו ריב דייל 'בו יא ו"ו ייכב ןוכנל ה"כ )5  .יוכו yos ישא רב ימיש בר ג"ונבו הי פו ג וה ' א ישא רב

y'/n33ןוכנלו אטכרכב סיטב  syn(ומוקמב ס"ד) סייש יייכב ה"כו י"שרבו ימגב םינשיה םיסופרה לכב ה"כו (* .'א ברע  
 םירפסה ייגכ mm ^w דילו יבו 'א ויו י"כבו (ז"נש ,ביח) ןיזח ys ה"כו ע'יפדבו ריב י"כב ןוכנל 0/3 (* .אבובריע ג"ונבו
 רבכ ריעהש 231 פעל יהל ציינלפפ ןייע )19 .אתעיב ןוגכו אקירומכ אתושככ אימדד vais )? .שייע ןיזח 'עב יתאבהש
 תושכ 5^ תושיכ ס"טב גייונבו b/W י"כב «'m ('? | ,םינושארה ייסופדבו 15723 ןוכנל ה"ב (1% | .סואינילפמ הז ןויצ לע

 Dt יוריעמ 'ב תואב ש"מ יפל «n רתוי סופדה ייג לבא טקלמל pue י"כב ('% bb םיאלכ 'תפסותב "אדכ
 .ארפישל סייטב טיי רצ ג"ציר 'כלהבו )4
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 ןיבוריע 'ורי ןייע ןיצקוע לש הז ף'כב 'שוריה ןייצמ
webתשוכה ד"ער ה"כר  «ommo[םמחהו ל"צ]  

 ל"צ] (המחהו) תשוכה ivy ט"עד ג"פ 'גינח 'ורי
 i'm 'יפב ה"כו ף"וקב an cpy^ לבא [םמחהו
 רשכ ע"ייע ןנברד 'לב אתרשכ y" ושריפו 'יצקועב
 ןייע ף'וק םוקמב ף"כ תביתכל mns אמגודו —
 א"לב ןפפוה ^N תשוכה p^ ק"העו .ז"חא אבה 'עב

[Hopfen]הזב .ף"וק 'עב טשוק א"פ  w^"ןויכ  
 הרעה תכייש םשו הזל םדוקה 'ע quio 'ייע י"שריפל

 — [יחכונה 'על אלו וז

 םיאושק מ"לב b^ תושיק =) תּושיִּכ ,תּושָּכ *
 Mp תבש Kürbis, Gurko) ץובקב קר

 תושכ ינימ לכ םשו ,האופר םושמ ןהב ןיא תושכ
 וניברו תושיכ "גה ס"ש י"כבו ,אזורטמ רבל ורש
 D'w3 ספדנ) ח'ר b3^ ה"כו תושיק סרג nb 'עב

oomהנשמ 'למ אוהו ןוכנ הזו  y'"yתושיק  
 y3' םירכזנה 'גיגח "וריבו 'יכוריע 'וריב ,םג לבא
 [תושכ ל"צ] (תשוכ) ף"כב "גה היוצמ ^m םדוקה

 .תעלדו םיאושק B^ היוריקו

quaétu תירטקב "למ ד"עפלנ Nm» ND» m2 
 'שדחה פ"לב ןכו תוכיישו תוברק ןינע = 2%

Angehórigkeit, Verwandtschaftפב (םינפב ןייעו ' 

 םתא €^ 'גיגח) הבכרמב אלו 'מגב ןישרוד ןיא
 תכל ןינמוזמ םכידימלת ידימלתו םכידימלתו
 בוי םיהלאה ינב ואביו 'גרת ב'א) -- .תישילש

 ר"לב יתיכ b^ יכאלמ יתיכ ותאו ('א /3 ;'ו ,יא
 'גרותמ ןכו ה"יחא|* ,(םישנא תרבח וא דעו

 'א ,ט'כ 'ילהת 'גרתבו םיהלאה ינב 'ז .ח"ל בויאב
 Versammlung, coetus ר"לל jm םילא 3

 ונממו ל"נה 'ירטקב 'למ mue peo ילצא ןיאו
 ביטהו ("'עה תלחתב רומאה ןינעמ mn" פ"לב םג
 דצ ז"יח ג'מ ע"מב Spiegel 'חה הרזגה וזב רוקחל

 רמאנו 86 ןאקיסקעלרנעצ יטסוי ןייע דועו 8
quaótuדזמרוא ןוילע לילאל םיכאלמה תוכיישמ  

 nen בורמו ל"נה םוגרתה םג אצי גשומה הזמו
 הוובח לכל םג הלאשוה אתיכ ,.תכ תלמ לש
 הוחא לש רשקב םירשקנ הישנאש וזל וז תכיישה
 'זו 'ה הנשמב «nma — ערל ןה בוטל ןה הבהאו
 י'מ םשו הינש תכ . . הנושאר תכ םיחספד ה"פב
 ילעב ע"ייע הנושאר תכ :ו"ט 'ציב .הנושארה תכ

mmoתכ לש ד"מ ה"כ 'ילכב  pompןייע איה  
 תולש ד"או תב לש xm 'יג םש לבא ,ש'רה 'יפ

esתּושָּכ  — n»(אָתְּכ =)  

mwןטק לש  ^bםשכ  nwpo wwתושכ  
 רעיש] ןטקל שי 45 ראונלאבגז תייטב ומשש

[smךורעב "יאדכ ראונלא בגז ל"צו כ'ע תושכ  
 אוה ראונלא . . ןיציצ ןימכ sum בגז ושוריפכו
 לע "mp תויריעש --*) ע"לב תמאב ה"כו ,חרפ
 ,1006 חרפ e^ 2! = ראונלא ;ןטק bw וייחל
 (בנז) ע"לב תושכ :ןיצקוע שירב ם"במרה b^ ןכו
 'ואוקמב מ"יפבו תורעש ןיעכ אוהו ('[בגז ל'צ]
 םירענ mew לע mm רשא תויריעשה v5 ט"פ
 כ'ג ןייעו) ,דואמ ?p רעשל המוד אוהו םינטקה
 רעשה ןיעכ . . םש ל"זו 'ואוקמב ב"ערל מ"יפב
 אוהו כ'ע יברעב ש"יקאפ ןירוקש ןיאושקב דלונש
 "23 ם"במרה איבהש םיאושיק = , 239 אוה
 yam ותכיתח ny3 תושיקה לע אצמנש (ל"נה יברע
 רשא ג'הר ילואו כ"ע והצקב רשא חרפה ולש
 לש הלש ץנ רואיבל ראונלא p^ וניבר ררגנ וירחא
 הממ היארהו תושי ק לש תושכ לע אלו הנשמ

^evתושכ ל'זו )43 ט"דסב) ןיצקועב ג"הר  ^bבגז  
 ל"צ קפס ילבו כ"ע ראיבלא o^ תושיק לש תייטב
 םג כ'או םיאושיק 'יפ (Jos פ'לב אוהו ראיכלא
 הצקב רשא חרפו ('ראיכלא בגז 'יגה py ךורעב
 (א'עס טיס ןיטי) .אתושכד אתרמוח ארקנ תושכה
 y" וניבר x^ (ןעטאנקמלאה) ארמוח ס'למ אוהו
 30( ב"עס ב"מ מיב) יסיכ ןינעבו — אתדימס 'עב
 תיסרפ non יתאבה םשו ש"מו ^ סכ y" (א'ער

ossןיטוח 'יפש  ppsןושל לע לפונו רעיש לש  
 IU י"שריפ מ"כב יכ עדו -- ןטק לש תושכ
 -humulus, hu 'צמא 1/53 אוהו ן"ולמוה אתושכ

mulo, humloצ"לכ  haubelon, houblonר"לב ה"כו  
 ןושלב םגו Hopfen ש"אלב ונממו hupa 'צמא
 איניפ "53! homle, humle אידעוושו קראמעננעד

humalaןעגב 'ל בו  ch mel (bóhmiscl)לב ' 

 הארנו — kumelak תילאגנאמ 'לב komló תירגנוה
 b TN^ הלמה וז b3^ ררגנ י"שר יכ oma יל
 ץבוקבו יילוחל ה"מגר 'יפב יתאצמ ןכ יכ ה"מנר
 לימכ ן"ולמוה אתושכ bn 6: ז"ש ףד 'גנא י"כ

 — [כ"ע ןענכ 'שלב

 אָמְשּוק ם"לב 5-5 ע"לב bep = peris — תשכ
 םשוב pO 60106 costus —um ^w י"לב

(Kostwurzם מ חה ו תשוכה *) (ןיצקוע vbהיימ ) 
 ףטנ CO 'ורי 'גרת 8^3( -- .'ק 'עב e^ ("טשוק א"ס
 ןכו ה"יחא]י = «nw» ףטק !ר'ל ,יל moe תלחשו

v33 mu» )'ם"במרהל מ"יפב 'יבורע  "yןוכנל ה"כ (5 .םש פעל ןייע )* .םש םעל  wenaע"ייעו טשק יעבו ןאכב  
 תרזגמ רתוי ןכתת הרזגה וזו )5 .ז'ק פ"ס האר ירפסבו ונינפל ה"כו (* .םמחה םירחא ע"פדכו [םמח] (סמח) יעו ליבגנז

kata85 ש"טע סעלרעפ ןייע תיב תירטקב ילב ייפש . 
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 תירוסה הטישפב ןוכנל 'יאדכ תוכימסבו n5 ןמ
 חמוצש המ ונייה meo לש meo ^b אָחָּב תֶּכ
 לבא ?Dn שרשב ק'דר ןייע ןושארה meon רחא
 .ןיתקתק 'גרתה ירבדב ןוכנ ילב "א vnb שרשב
 many הלממ «sp תירוס הלמ «mw ד'עפלו

CUהאובת וא בשע תחימצו תחיפס 'יפ  "ns 
 אהתוואכ "Goo wp) היחיפס 'ורי 'גרתו ,ריצק
 בויא) היחיפס 'גרת ןכו .ל"נה יברע לקשמב אוהו

[sgn3 (e^ a^ — 

1. Sauer- 5 ₪ פ"למ nm» nn» =( ND2 
(Gnuilchspeise, 2. Zuthat zu den Speisen 

 SN" רמא («€Cv j רדה 'פד אמק הכלהב
 (בותכ חתוכ ב"א) «sm יל בירק םא יל הרמא
 (:הימק תנש) אבש לכ p33 man' 'פב ,(''יסרג אל
 B^ יאלבבד אתוכמ [קייר [^b +קייד) ןנחוי ^«
 "גה ח'ר ינפל התיה ןכו ה"יחא]|* 0 nmi ונייה
 אתתוכמ אתוכמ "?p do^ סישב) תבשל 'יפב ל"זו
 איה אחתוכ אתוכמ רמואש ימ שיו איה

s^») »yעב לבא .ךורעב 'יא ' mןויצמ סרג  
 דועו ,יאלבבד אחתוכ :ל"נה הז רחא ףכית תבשד

Inns pyב - 

 die Schrift, das בתכמ np ףדרנ מ'למ) 255
Schreibenםיגשומ םש דועו םינפב ןייע  

 הרשעב 'פב .(לעפהו םשה jb םיפעתסמש םינוש
 023 וגהנש םוקמ 'פבו O'D היפ תובא) תורמאמ

 םירבד הרשע «Cv םיחספ) קילדהל וגהנש םוקמ
pa wmבתכמהו בתכהו דע "וכו תושמשה  

 ףוריצ : בתכמ .תויתוא|ה] תרוצ בתכ,,'יפ .תוחולהו
 בתכ א"ד .הלמב תוארקהל הבית תויהל תויתואה
 וב ןיבתוכ usw (*שדוקה בתכ תויתוא ב"כ ולא
 (" אנוגרטט ארקנה אוה בתכמ ('וב ןישמתשמו
 בותכה אוהו םידדצ 'דמ דצ לכמ ארקנו הארנש
 Qro ,ביל תומש) בותכה 'יפש אוהו "תוחולה לע
 'פב — C תורח sw םיהלא בתכמ בתכמהו
 (ביעס איכ ירהס) םישנ ול הברי אל 'מגב ג'הכ
 C wmpn ןושלבו ירבע בתכב \"הרותה הנתנ הלחתב
 שדוקה ןושלו ירושא בתכ לארשי ןהל ורריכו .

3n3 — אָּתיִּכ) — n2 

 .מ"ד ו"פס םירדנ v^ .וכרע ןייע תחלש ךורעה ^3
 y" ,6:ויטש (aem לשא y'"y י"אבש הנטק תכ
 דומעה ףופב pen ,תחא n5 ג"ע ב"לד ה"פ םיחספ

n5םילצע  bs vpnז"ט  nmnהאוו  n»לש  
 n3 םיפינח n» ow 5 תכ .ב'מ 'טוס ,םירוחב
 'דמ ..ערה ןושל ירפסמ תכו ('[םינרקש] (םירקש)
 ןילבקמש ןהבש הלועמה תכ א"י verb םילהת
 ינפב רודמ ול שי תכו תכ לכו . .'וכו הניכש ינפ
 םשו םשו )569 ,א'כ 7'3 ע"מב ש"מ «py ומצע
 Tp תבש vei ןוכנ m .תותיכ mn ץובקה

mm»םלועה תומוא לש תותיכ , vי"פ 'הנס  
 ב"עס ד"ק תובותכ ,םינימ לש תותיכ ר"כ ג'ע מ"כד
 ,הלבח יכאלמ לש «mm 'ג . . ש"המ לש תותיכ 'ג

vpnתוכרבבו .םיטסל לש תותיכ תותיכ ט'פ  
 תותב תותכ ושע (יט ,ז"כ םירבד) תכסה שרד :ג"ס

 (?הרובחב אלא napi הרותה ןיאש יפל minas וקסעו
 :רכז ץובקה דועו .תותכ שלש Uy sop אבב
 יתש :ז"מ תועובש .ידהס יתיכ תלת .ד"כ םש
 «v .ג'לר ^ קרפ תובותכ .ימלשורי ,םידע יתיכ
 עברא ד"ער ה"סד ב"פ תינעת 'ורי ,תונב יתיכ יתש

om»לע וניתובא ושענ  enחלשב יתליכמ ^«  
 יומשל n^" 'וכו םיה לע ושענ ןיתיכ 'ד 'ב פ"ס
 ר"ב .לארשי ינב ודיבעתא ןיתיכ עברא ג" ,ד"י

nbושענ  vnbמ"ק תבשב — םיתיכ םיתיכ : ^b 
 פ"א י"כב לבא ,י"שריפ "ייע האנ אתיכ :אתינותיכ

 — [האנ אנתיכ W^ (ומוקמב «^D ה'ונמבו

n3ס"לב 'יפו  meoלפכהו אָתָּכ :  n3(תוכימסב) יתָּכ  
zwei- סיחש ,שיחס ונייה meo לש חיפס ^b 
Cn היכ, p") ךריצק חיפס תא (ter Nachwuchs 

 טיי בימ) שיחס . . חיפס .ךדצח יתכ תי ומוגרת
 ונרדגנ ה"יחא]* | .ןיתכתכ , , ןיתכ 'גרת (טיכ
 הז "יא םינשיה 'יסופדב לבא 'שמא 'פד רדס רחא
 הנש ב'ר יכ עדו .ררסכ אלש תיתכ 'ע רחא ךרעה

  "an:חסנל ? nsn nanןמגרותמהמ ול האב
 ייסופדב ךורעב ונינפל 'יאדכ ל"צו ת"יבב כ'ג סרגש

"ye" םיחש קיתעה ןכו םוגרתה יסופדבו םינשיה 
  )' 25ןיתכתכ  quwתולפכה אוהו ןיִתָּכְתְּכ ודקנל

 .ומוקמב ס"דב y"[ םיונש רתי םש דועו הרובהב אלא הרות הנתנ אלש ous י"כבו (5  .שיע .ג"ק mea היכו )!
 יסרג אל ייא (אנליוו םישב) 'וריעב ^n ייפבו ןושארה י"עבו ,הרמא יא 'תילו יל ךורעה ייגכ W^ ס"ש י"כב )
 יתש וטמשנ גארפו א"פרבו ,יניסרג אל ליסאב ידבו ד"ויה לע וקב ייסרג אל 'ציניוו 'זיפ יפדב לבא ר"פדב ךורעב היכו
 תנוכו ןוגרטט y'"y )9 .חיר ייפב ייל (5 .תויתוא ביכ ןהש שדוקה בחכ wm בתכ 'w n^ 'יפב )* .תועטב הלא תובית

n^עב ימושרה 'שורי לע איה וניבר ררגנ וירחאש ' pw) wy pasesאלש שודיחו בתכמהו ה"ד לנה וובאל טיייות  
 ייחספל ח'יר bb" םייונש תצקב קתעוה )7 .וריכזה אל םא ףא ךורעה ייפ רחא ררגנ ביערש ירחא DU ךורעה תא איבה
 תיזח ידמו יטוס יוריב ייאש המ הפי בשיימ אוה vb לעו ךורעה לעב ייפ איבה (UD mb) תובא ןגמ ורפסב ץייבשרו
 .ח"ר וא ךורעה םשב ner עמש הארנכו שיע יוכו הארנ ילו ית ע מ ש ךככ ןתרוצו ןתקיקח בתכמה ייפ י"שרו .הישע

 ,ימרא ןושלו תירושא בתכב ארזע ימיב םהל הנתינו mm : דוע iai (*  .לארשיל הרות הנתינ גיונב )*



 ישנאו ,שרוקה יבתכ B^ 56 6600 י"לב וארקנ
 א"עס 'נ תובותכ .+,:5! :ןאראקלאל םירוק דמחמ
 יליגמ (ך'נת רמאנ עוטקבו) םיבותכו םיאיכנ הרות

wbםיאיבנב יונש , . הרותב בותכ :ט"י ז"ע  . . 
 ארוקה ב"ערו א"עס ^U 'ליגמ ,םיבותכב שלושמ -
 לגמ ע"ייע אצי אל םיבותכה ןיב הבותכה הליגמב
 שדק ש"השו שדק םיבותכה לכ ה'מ ג'פ םידי .'ג
 תור mains לש ןרדיס ב"עס 7^ ב"ב .םישדק
 my א"עו 'ח םשו .ש"ע 'וכו םילהת רפסו
 n^ ש"הש 'גרת ,יבותכדאו יאיבנדאו אתיירואדא
 ימ «D mn omn/ האובנ ימגתפו אתיירוא
 ,אתיירואב יזמר אלד יבותכב יביתכד ידימ אכיא
 ךיירקא אל ינותכ ךיירקאד ל"א ב"ער vp 'ובותכ
 ?2n" $1132 ךרדב עבואו םירשעה ורמאנו .יאיבנ

vpnו"מ א"פ ב"ב ,ה"מ ג"פ םידי ןייע , novז"טפ  

 ,ד"יפר תבש 'תפסות ,ג'ע ו"טר ז"טפ תבש 'ורי ,א"מ
 יִבְתְּכ ^ ,'ז רתסא ש"רתבו וניפא חור b" ר'כיא
 ןמ בָתַּכ כ"ג רמאנ bn בותכ ומכו — .ןישידק
 ימוי  ,'וכו ןוכבתכ רמאר המ ח"כ פ"ס ר"קיו הרותה
 בתכבש הרות תחא Cn "35 תישארב) יתורות : ח"כ

 הרות 'ג (b m" 'מוחנת ne לעבש הרות תחאו
 ר"ע ר"עד ד"פ יליגמ 'ורי הפ לעבש הרות בתכבש
 T^ ,בתכב ורטאנש םירבד . . הפב ורמאנש םירבד
 ה'כקת זמר עשוה 'קלי ,ד"ע ו"עד א'פס 'גיגח
 ןמ ןישרדנה םירבד . . בתכה ןמ ןישרדנה םירבד

nen7^4 5'3 האיפ 'וריבו םשו  "NJםירכד  
ne3ןיטיג ,בתכב םירבד ורמאנו  :'Dד"י הרומת  : 

 בתכב ןומואל יאשר התא יא הפ לעבש םירבד
 ר"מש .הפ לעב ןרמואל יאשר התא יא בתכבשו
 הנשמהו בתכב םהל ןתונ ינא ארקמה ז"'מ פ'ר
 ש"ע 'וכו הפ לע םהל ןתונ ינא הדגאהו דומלתהו
 אריו םשו Tb 'יפ 'פ אשת יכ 'מוחנת ןייעו בטיה
 .ל"נה עשוה 'קליו n'es יתבר 'תקיספ py 'ה י"סר
 Uy .'פ ןיטיג .,ל"נה תובא בתכמ ומכ בתכ דועו
 ^p» ןיטינ ^me אלו בתכ אל םהל ןיאש ^
 iy בתכ :ד"ק onam ,ףיירזהל «ov וניאש בתכ
 ,רצמק ןב ע"ייע בתכה השעמ :םשו ,ח"ל ov ,בתכ

v3פ ' n'y m'bבתכה אצומ התאש םוקמ לכב  
 הדוקנה בתכה תא wow התא הדוקנה לע הנו
 ןייעו 'וכו הדוקנה תא שרוד התא בתכה לע הבר

^vט"פ םיחספ  cp vosר'שהש  eךראוצ , 
 'קליו ב"פ 'ר אריו pb ,ד"לפ נ"רדבא ג"פ ר"דמב
 בתכה ןמ אלש ב"עס ^n 'ליגמ — ג"לק זמר חלשיו

(Vorschrift, Formular)םיחספ ,ובה רב יב ע"ייע  

 חנש

 יאמ bos puo ('ירבע בתכ תוטוידהל וחינהו
 6 ירבע בתכ יאמ יאתוכ ארסח בר רמא תוטוידה
 (ביער TBn (x5 ףוסב C. האנוביל C) אבתכ
 .ויוניככ הנירמבו ובתככ םשה תא םירמוא שדקמב
 (ביעפ זיל (n םרות 'מגב רדומה pi ןיא 'פב
 יניסמ השמל הכלה ןבתכ אלו ןיירק ןיירק אלו ןבתכ
 ןכיתכו ןביתכ אלו ןיירק ג"וננ ה"'חא]* = .'וכו
 pon :"יא דומעה ףוסב לבא מ"מלה ןיירק אלו
 ינשבו ^51 pp אלו ןכתכו ןבתכ אלו ןיירק
 ורבדב יש תחנמ לעב ברה רמאמה הז ןייצמ םינפוא
 ורכזנ םלוכו ךפיהב וא ןביתכ אלו ןיירק תוביתהמ
 .'ח ב"של יש תחנמב תויטרפב !py םש םירדנב
 תורל ; ט'כ ,'נ ;א"י ,ב"ל "ימריל y5 ^b; םש ;'ג
 ןייע ןיירק אלו ןיביתכ ןינעבו ז"י .'ה ,'נ ;א" /3

 'קזחי ;'ג 8 'ימריל ;ח"י ,יה .ב'מל יש 'חנמב
mוא ביִתָּכ — 2^ ,'ג תורל ;ז"ט  mnoאוה  

 קוספ הזיא םירומ םהינשו לוע פו ליעפ ינוניב
 יפל הז תא הז םישיחכמשכ בורל ואבו ארקמב
 תוכרבב ביתכו . . ביתכ מ'ד ןייע הנושארה הפקשהה
 (m ייבוריע :'ל תבש in coe ,ה"ל :םשו ,'ז
 ^tr ה"ר : 'ט ק"מ .'ז 'גיגח TD :'נ םיחספ ,נ"פ
 123 'כוס .ו"פ : ו'ע + ה'ע + בע 0133229080

mamב'מ :ה"ל ." 'טוס .ביס + ביל םירדנ » : 
 : ט"י 'רהנס .ד"מ ^D .'ד ז'ע :2'8 ב'ב .ז"ם מ"ב
 :םשו n'y :ד'צ :א'צ :ד"מ :טיל qb :א'כ ,'ב
 : א'צ :'פ "לוח :ז'טק ona :ו'ק .ה'ק :נ"ק
 רמוא דחא בותכו . , רמוא דחא בותכ — .א"ל הדנ
 :'ס pua .ד"י :35 'גינח ,א"כ 'ליגמ $3 'מוי ןייע
 ינש ץובקהו :'ע הדנ :ב"פ 'דהנס :ד"י 'רומת
 ןינעב .ערכ ע"ייע הז תא"הז םישיחכמה םיבותכ
 ןיא וא ןידמלמ יא דחאכ ןיאבה ןיבותכ ינש
 :ז"ם :ה'מ ןירדהנסב ןייע איה snap ןידמלמ
 השלש .ה"ל ןישודיק .נ"'שו א'עס ד"כ ןישודיק
 v^ ץובקהו .ןידמלמ ןיא דחאכ םיאבה םיבותכ
 בותככ הרות תשודקכ הרותכ .ז"לד א"פס םירדנ
 לע קר אל בותכ רמאנ my איִבּותָּכ תשודקכ הב
 'גיגח הרותה ונייה ארקמ לע ow יכ דחא קוספ

n^ו"כ תורוכב ,םימכחל אלא בותכה ןרסמ אל  : 
 'ייע הזב ללכו י"שריפב ש"ע 'וכו בותכה ךרסמ אל
 'מוי השמ תרותב בותככ — ז"טר 'יס יכאלמ דיב

vo ;m'b Yeבותכה רמאנ םגו -- ב"מ ו"פ ;ב"מ  
 םיבותכה לעו )2 mb האיפ) םיאיבנה לע רמוא
 יבּותְּכ ר"אלב וא Duns ץובקהו (ח"מ ve תינעת)
 | ןכו עבראו םירשעה לש ישילשה קלח לע רמאנ

 תרתוימ תמאבו סייש "35 םג ייל לבא ארסח S/N my גייונב (* .ךורעה ייגכ Cw ת''האב לבא תירבע . . תירושא גיונב )!

aenרואיב בחורב יתשריפ (* = .בתכ ג"ונב )?  yaהאלהו דיכש ,א"חב יב רשא , 
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 תכותכ רמתיא (א'עו הינ תובותכ) ורמאש י"פעא
 (Be יושנ היהש ימ 'פב שרופמ 'וכו «pu ןינב

Gyרתוי םש היה  Üתבותכ ןילטונ וליא דחא רניד  
 ףדנ (nons .ןמא תבותכ ןילטונ ולאו ןמא
 עדו — ןינעה ma wm לקש הברה van :'צ
 (.ז"יק 'ומבי .הבותכ רפס : ואולמב וא) הבותכ יכ
 ym :7^ תבש חטש ןב ןועמש תנקתמ איה
 pam» vn הנושארב : ב'פ תובותכב תוכיראב
 אלו ןיניקזמ vm me הנמלאלו םיתאמ הלותבל
 ןקיתו חטש ןב ןועמש אבש דע םישנ ןיאשונ ויה
 הלותב א"מ א"פ 'ובותכ ,הבותכל ןיארחא ויסכנ לכ
 הל בתכ אל ז"מ ר'פ .הנמ הנמלאו םיתאמ הבותכ
 אוהש הנמ הנמלאו םיתאמ הבוג הלותב הבותכ
 הבותכ א"עס ח'ד ז"פ «mb 'ורי .ןיד תיב יאנת
 רבד הבותכ ד'עפ ד"יד ven םשו ,הרות רבדמ

munתובותכ  Y)הבותכ הדוהי ^ רבסק א"עס  
 מ'ר תירוביזב השא ?nmn א"מ ה"פ ןיטיג 4327
 «wena ר"אלבו תינוניבב nes תבותכ ms 'מוא

mansב י"רת ןתמ ,יאתכותכמ אנליקש .ז"פ ' 
 יישודיק pupm אתבותכו ןרופ 2^ ,ד"ל ישארבל
 י"רת «b a") תישארב) ונפסכ nans המכ :'ע
 (by (:טיפ יגותכ) תֶוּבּותְּכ : ירבע 5531 4n2w5 'ב
 הננע בור יכ niain3 תכסמ הבוקנ m םש
 אל :ב'נ תובותכ ונממ לעפהו .קסוע הז 333
 בתוכה e man ,'וכו pos ןינב הל .בתכ

 — ['וכו ותשאל

Sehrift, תַבותְּכ ל"זרב לבא v1 אלב 5/53 nan3 
(Gehreibung(.א'כ יוכמ) ןיקולה ןה ולא 'פב  

 אלו בתכ בתכ אלו עקעיק עקעק תבותכ בתוכה
 ןיבתוכ לכב 'מגב ינש $3 איבמה 'פבו 6 עקעיק
 תבותכב אישק אל ימנ אמח רב ימרל (י'כ ייטיג)
 ע"ייע עקעק תבותכ ןינעבו ה"יחא]* .עקעק

 שרד ךל ךל mb 'מוחנתו ט"יפ ר'קיובו .'א עקעק
 היכ בימ) וילע אצמנהו השע רשא ויתובעות לכו

 -- [ורשבב עקעק תבותכ בתכש . , +יה

svp — n3n53 ע'למ  ^bשביה רמתה ירפ  
5'mnv '53 (getrocknete Dattelחיפ ימוי)  

w'Dא'ער ט"ע םש 'מגבו ) t^ /p3j5^3( םילכב ( 

 הומכ הסגה | תבתוככ םיוופכה םויב לכואה
 אק ינש המכ C ל"צז mou 'ר b^ ("התניערגכו

nap» — 2p»אָּבְשק — ) 

———Ó——————M— PO Ó——— M רוח — n c— Hn ao ——— opcs ————————Á——————Ó— "-— ——————— MÀ 

 ןכו וטשפ יפ לע ןבומכ רמולכ ןבתככ םירבד :א'כ
 b" ר"ב ץובקהו ,ביתכדכ ארק ןניעב :ה"ע 'רהנסב
 ר"מש (Uu Gy arm רדלב ע"ייע ןישיב ןיבתכ
 "יסופד תצקבו) םיבתכה וסנכנו ךלמל ובתכו ב"מפ
 "jp D'Y םיבתכ ג"כ פ'ר ר"דמב .(םימתכה ס"טב
 הנידמל הגידממ םיבתכ חלש ר"תסא שיר ,תוכלמה
 םשה דועו -- '3 שלח ע"ייע אבתכ שליח —
 הָביִתְּכ :טשפומה םשהו .םכרע ןייע תבתכ ,הבותכ
 תוחנמ Wp: : ג'ק תבש g^ peel .ז"ט תוכרב
 QUU ב"פ תוכרב 77 (המת הביתכ) א"עס ר"ל
 בתוכ ראותהו .אָביִתְּכ Sb ק'ב ,ימרא ןושלבו
 יילכ in» smn2 ס"לב = <-5% יברע ןושלב
 ח"פ תבש 'ורי b מ'ב ^55 אתפסות ב'מ ג'יפ
 'ורי ,קחמ ע"ייע 'וכו בתוכה לטינש בתכמ : א'יד
 "טיג 'ורי ,אָבּותּכ אנינח 'ר ד"ע ט"יד ב"פר 'דהנס
 ר"להק .בותכיש אבותכל ושר בהי ג"ע נ"ד ט"פס
 ץובקהו ^« בט ןבתכ היה מ"ר : ינא יתאנשו 'פ

us avויה םינמוא םינכתוכ ד"עס א"עד א'פ  
 לעפנבו לקב מ'לב ומכ לעפה ו -- 'וכו םילשוריב

basלאהמ רמאנו יוצמ ליעפהה םג ל"זר לצא  
 'ג 'שרפ חלשב 'תליכמ (' בותכל הוצש ךרבתי
 ,הרותב יתבתכה רבכ ב"כפ ר"ב ,יתבתכה רבכ אלהו
 ,םוקת אל יתרותב יתבתכה רבד רשאכ 'פ ר"להק
 היה וליא . . (םימעפ המכ) הל רמאיו 'פ הבר תור
 vpn צ'פר ר"בבו «Qn וילע $20 ב'קהש עדוי

e/oבי תכ ה תוישרפ יתש ד"כ  wbהרותב השמ  
pub ww ^»ץקמ 'קליב תמאב ה"כו בתכ ל'צו  

 ע'ייע ול ביתכמ Yen ר"מש — ח"מק זמר ^
 ב"ב "wy ח"נ תובותכ לעפַהב .ע"ומב ןיטויטרטס

iiuישודיק י"שרב ה"כו תוכלמל בתכומ  iO 
 רדלכ ע'ייע wy פ'ס ר"ב ,ש"ע בתכומ וא ה'ד

 — [ןידרקס 'עו

nan» *(יטרפ םש)  vy'53רב המוס רמא ד"יפ  
 .ל"ר םשב הבתכ

Seriptur (יב ע"לבו אָתְביִתְּכ ם"לב nan» 

 בתוכש רטשל x) :לאשוה ל"זר לצאו
bysnויסכנ לכ ויהיש ןיאושנ תעשב ותשאל  

 בתכנש בוצקה qb C3 ;בוצק ךס דע הל ןיארחא
 1. ,Hochzeits-Y erschreibungsdokument הז רטשב

die verschriebene Hochzeitssummeפד ג"רב (9. ' 

wy (!היהש העשב גיי זמר תישארב יקליבו חיפב ריב  ims nenתא  a3: mnnיוכו בותכ ל"א , = ?) רתומ ג"ונב. 
 התניעלגכו ימוי יוריבו ימויב ורזיפ תוינשמב )5 .שייע יא עקעק יעב ןוכנל mu» ans אלו עקעק עקעק אלו ans גיונב )?
 הרמת לש ןצרח ייפ אעליג ץובקהו אתעלג םיילמ אוה ילואו רתוי ליגרה דימלב םייוגשה נ'שו :איש ,ביח ןעלג יעב הייכו

 .128 ףעלל "נלפפ ןייע ספרנמ חכומדכ ימויב b3^ הככ חייר bi" יילש דבלמ לבא לאננח יר ייפ ייא ביה יייכב (5
 bon ןואג םיסינ יר :ךורעה םשב וסרג תבחתוכ הייד ,ט'"'ע ימויב יופסותה םג ,אנליוו ס"שב
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 (תואיצמ ולא קרפד) ג"סבו C ביס ייבוריע) רדה 'פד
 אתעיב 'יפא 6 יס «nin [תו כא למ ו ל ארד ל'צ]
 אל p" היבר םוקמב שיניא ירשיל אל אחתוכב
 אצומש התוא 'יפא אלא הדלונש הציכמ ךירטצא
 תא טחושה (:') 'ציבד ג'רב ןנירמאדכ המא יעמב
 ןלכואל תורתומ תורומג םיצב הב אצמו תלוגנרתה
 אל ארסח ברו ןיימד תלוגנרתד הפוגכ ואלר בלחב
 חתוכב שיש ןויכ ובר אנוה ברד ("ינשב טשפ
 רתומש פ'עא רשבכ תיארנ הטוחש תציבו בלח
 BB" קתעוה ה"יחא]* — ,ריתהל הצר אל רוריבב
 pb" חכומ ןכו ומוקמב חתפמ רפסב ןואג םיסנ 'ר

Db) m^יפסותו .אנליוו 'פדב "יבוריע פ"שב  
 וילע ושקהו ךורעה 'יפ ואיבה ל"נה 'ומוקמ ינשב
 םיחספב ה"נכו — mm ךיראהש ע"בשפהבו ש"ע

abתותירכ ,אתלכתמ ע"ייעו  ^ s'y»ןרלג ע"ייע  
 — [אתכ ע"ייע ^mp! — N ףכ 'עו

^m» =( ^n3ראות  jbתּוּכ . ow nm»םוקמ  
 bm םיתוכ םיארקנ םריע םש לעו לבבב

 ףד א'מ) יוכרבב 'ח 'פב Samaritaner) םינורמשה

 םש ןייעו יב קרפ ףוס תוכרב אתפסותב אוה ןכו :א'נ

 םה B^ .,ךרבמה יתוכ רחא ןמא pip ןיא (ה'פ
 .התוכמ ואב רשא ןוומושב םירדה םינורמושה
 אביו ד'כ 1^ ,5'3 ארקמהמ חכומ הזו ה"יחא]*

 םיורפסמו תמחמו אועמו ה תו כ מו לבבמ רושא ךלמ
 ושריו לארשי 723 תחת ןורמש opa" בשיו
 קוספפ םשו ,היועב ובשיו ןוומש תא
 תוכ ,אתוכ םוקמ תנוכתו .תוכ ישנא :וארקנ 'ל
 וירבד הלאו .סרפב והיתתמ ןב תודע יפל התיה
 -Ot à pevouuc )23 ,ד"י D', תוינומדקה לע)

Oévveo ci; c^» Xayógeauv 

yàp bypGvvo 40 86000 ij T«poc"h-00  

Qux c0 Ex cfc; XouQXc 0.0.667  

aUvn 09708 iv «ci00066  קפד(9700,  

xoi 000006 «oUv  £yev Ovoux11000080  

 וארקנ יכ 'ז .'ט 5 תוינומדקב וירבד ליפכה דועו
 םתומוקמל םבצחמ רוקמ םש לע םיתוכ םינורמשה
 Qi mpóvspov) ידמו סםרפ לש תוימינפב ויהש

«vic 119000006 xoà vig 01000066 00(90006000  

 ריע וריכזהש םייברע םירפוס םג ומיכסה הזלו

REAאכלמ רהנמ תוסרפ יתש ךועכ קאריאב  
 ,א'ח רענעיוול 3m ןייע םירגיט לש תיחרזמל
 םה םה םיתוכש םירמואש ימ תעד אבוה םשו 7

 n מרעננאמ ןייע) אנאיזוזב (א06600]
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 אטשפ תטקנ יאד noy אנרעטצמ mm יל אישק
 התניערגכו הסגה תבתוככ תכרצמ אקו אתינתמד
 כ"הויב תבתוככ אלא רכדמ אל ארמג ילוכב אה
 שבֶד G7 ביער יד ייבוריע) ןנירמא ירועיש ןינעלו

 יא ('ימנו ,התניערג רכדמ אלו כ"הויב תבתוככ
 ימנ יא הלודג הציבכ אמינ יעב אק ירועיש ירתל
 התניערגכו תבתוככ הירועיש הוהד אנירחא ידימ
 המכו ירועיש ירתב אתלימ אלתימל ךרטצנ אלו
 'מגב אקוריפ אנחכשאד דע nby יל ושק יישוק
 T5 חיפ ימוי ^( םתה ןניסרג יכהו אברעמ 225
 תא ךעמל Tx אוהש תרמוא תאז יסוי ר"א (ר"עפ
 (' הללחכו התניערגכו הומכ inb ןכלר הללח
 הניא הסגה תבתוכה יכ אתלימד הרוריב ןיכהו
 התניערג ןיבו הפוג ןיב שי אלא התניערגב הקובד
 הסגה תבתוככ אנתימל ךוטציא יכהלו ('ללח
 ומכ רעשתו יעטית אלד ארמוחל אתניערגכו הומכ
 תבייחמ אלו אלוקל יוהד הרועיש שיפנד המלשה
 הומכ ליכא יכמ אלא ארועיש יאהכ ליכאר דע היל
 רמאד ונייהו בייחימ הללח אלב דוחלב התניערגכו
 קבדיש ידכ הללח ךעמל qox תרמוא תאז יסוי 'ר
 ללח הב ראשי אלו התניערגב תבתוכ לש הפוג
 םירופכה bv לש הליכא הב ןנירעשמ ('י כ ה רתבו
 התניערגכו הומכ אנתימל ךירטציא יכה םושמו
 .ט"ע 'מוי 'ופסות 'ייע ה"יחא|* — .הללח יטועמל

n^תבתוכ  sumeךוועה םשב ןואג נ"וד הז  

 התניערגב אכה היל איעבימ אקד ונייהו oon ומייסו
 התניערגב אלש וא הללח ךעמתנש רחאל ונייהד

"bהתיירבכ  webןכו כ'ע הללח ךעמתנש םדוק  
 תאיג ץ"ירה ש"מ ג"עצ הז י"פעו ן"רהו חקרה וקספ
 בייחמד הליכא רועישו (.ט'מ דצ) כ"הוי 'לה שיר

moyהתניערגכו הומכ הסגה תבתוככב תרכ  
 אלוקלו אכפיא ג"צירה קספ פ'או כ'ע הל ל חכו
 — ה"שע jy קחצי שוריפב ןואגה הז לע דמע רבכו
 תבתוככ :י"ע הנשמה רמאמ שרופמ nv 'מוי 'וריבו

 הסגה תבתוכ mw" ב"עס ט'ע 'מוי ילבבו ,תירמנ

 תבתוככ אעבשמ הציבכ הציבכמ תוחפ וומאש
 םשו ב"מ bb ר'בב ץובקהו — .היתעד אבתימ
 הימחנ S (w^ 3^ mew)" םלכא לכ תאו שרד

 — [תובתוכה ולא רמא

 'פב (ש"ע אתכ y3' ונשריפ רבכ חָּתּוּכ =) חתכ
 אימ ie םיחספ) חספב ןירבוע ולאו םיחספב 'ג

qmוב שי (םש) ימנב שרופמ 55331 חתוכ +בימ  
 ג"רב .(*אבלחד יבויסנו אחלמו אמואד אתינמוק

 זיייפ יילכב םייבמרל nop jy )3 .הללחמו התניעלגכו הומכ ינתינ 3433 (? .ימנ יל אישק ורועשו .סייטב ריפדב ייל )!
 חתפמ רפסב ןיבוריעב םיסנ יר ייפמו םיחספב ח'יר "55 רדפה חכומ |« (* .ןיכה ץ'יפדבו i'm ו'ו י"כב ה"כ )* .ב"ימ
 ,ימיב : ןואג םיסג יר ייפב (* .אמואד אתינמוק םושמ . . אחלימ םושמ . . אבלחד יבויסנ םושמ רדסה ow ונינפלו ;ב"ס ףרל
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 ינונח 'פריא י"כב אתיא ח"פ תומורת 'תפסותבו | תוכ 'ע טשריפל מ"וא 'ייע דועו (האלהו 359 'ב

 [יתוכה ג"ונבו —

np y" pnana« 
^b» Nonis bns 5nis*ריק  (Wandרחא ןמ  

 יד 'ה ,'ה לאינדבו C6 ,יב ש"הש) ונלתכ
 ל'זרדב ןכו ('ח יה .ירזע) webnos ץובקהו לתּכ

mna m»אתשה ב'ער  mb be)אלו אלתכ  
(nansתבש  ': qbאלתוכ  pyיפירגא , yop 

 תא רותפל ד'מ י"פ מ'ב ,עפש ע"ייע .'ה םשו
 yo ו'פ mons .-- א"פר ב"בו ה"מ ש"עו ,לתוכה
 לשמ (qu ש"ע 'וכו תיבה תא שמשמה לתוכ

mus 25 b^ vp(ןידגזיא) ע"ייע לתוכל  
 ריגי םיפנכ לעבו :ךעדמב 03 'פ ר"להקו [ןירגזיא]
 'הל עזעלנעמולב ןייעו לתוכל cnm םושמ רבד
 לשמ Crop 5 החכשה רמועמ איבהש 98 סעקוד
 בנוג וירחא im jb ריקה רומש . . הזל המוד

cunב"פ ארתב אבב ימלשוריבו .םישחלמה  
 םילתכ ^m פ'ר ר"ב :ץובקהו .הָלְתוּכ : ג'י ףד
 ןילתכו prr .ח"מד TB םילקש v" ,בהז לש
 ע"ייע 'וכו רכינ Cenni ךתיב ילתוכמ .ח"כ תוכרב

 ,וחיכוי שרדמה תיב ילתוכ ב"ער ט'נ מ"ב ,םחפ
 ÁN רחש yy ילתוכ ירחשמ יכמ sys ח'כ 'מוי
 — .םחרה תיב ילתוכ א'עס 'ג mmo הליאשהבו

a^ nounג'י 'ליגמ  w'yp(ילתוכ) ילתכ  "m 
 UR ראבא םשו וניבר (B ^3 לתק ע"ייע

 .סובילתק yy ןיקילתכ *

 /2 יימרי) המישר ןינע מ"לב bns לעפהו) םֶחָּכ
 אָתְמְתּוכ Nom ס"לב םשה jm (גיכ

Einstich, Mal, stigma (Fleck)ןמיפ ל"זרל לאשוהו  
 07( דיה לכ 'פב Blutmal, Fleck) םד לש םשור

Cw"ק"פד ג"פב .םתכ האורב ע"רל םימכח םידומ  
 םירווש 'הו 'ד חגנש רוש 'פבו (א'עס (US תומביד

 םיאבה םימתכה לכ (ביעס חייל (p/3 לארשי לש 'מגב
 םירג ןהש ינפמ אמטמ nmm 'רו םירוהט םקרמ
 ('םירוה 2 ('םיוגהןמ ('םיאבה םימ תכ העטו

 -,א'לקמ ז"עלב םתכ .ןימטימ םיוג ימתכ ןיאש 'יפ
nns]ט"יאלב אוהו  macoloר"למ  Fleck, macula 

m5»ץובקהו ג"מ ח'פ :םשו .ז'נ .'ה הדנב הברה  
 ,ח"פס הדנ 'פסות א"עס 'ה הדנ ןימתכ ,("םימתכ

"On?אמר  nz "TDםתכנ מ"למ ורקעו .א"עס  
 ,אמתיכ םשורכ אה :וקיתעה 'גרתהו ow 'ימרי

nןורמוש ימרכ ןייע .דועו .ש"מו ודרכ ע"ייע  
 רקח רשא םייהכריק ןועמש ןב לאפר ללוהמה 'חהל
 ןיבמל םיחכנ «nb םיתוכ ינינעב ןויעו הדיקשב
 עבש ןיב (מ"אפב א"ירת תנשב) רואל איצוה דועו
 m דע א"ל דצמ תוימלשורי תונטק תותכסמ
 תונשנש תותיירב לש ץובק sm םיתוכ תכסמ
 ם"במרהל מ'יפ ןייע םהישעמ םיתוכה ולקלקש םדוק
 ינפמו «Dux תונב 5^ לעו א"מ ח"פ  תוכרבל
 Dy הפי ררסב הרדסנ תותיירבה ירמאמ תצובקש
 ליזו םקיתעהלמ ידי יתכשמ ןכל ןבצחמ ירוקמ
 ךותב םיתוכה בצמ תניחבבו — אוה בר יב ירק
 תמא יריג םא םיאנתה ימיב וקלחנ רבכ לארשי ינב
 iun ב"ער n'y 'ישודיק ןייע Dn תוירא יריג וא
 ןבר יבר ירבד יוגכ יתוכ ג'בשרו יבר וקלחנ ןכו
 ובד לכל לארשיכ יתוכ רמוא לאילמג ןב ןועמש
 יורי ,גייעס גיכד ג"פ יאמר 'ורי ביער אייד זייפר תוכרב יורי)

 'תפסות *y"3, ו"מר אייפ םילקש .יורי ,א"עס 125 ג"פר תובותכ

 ןישוריק .יד יילוח) נ"בשר רמאש המ np (ד"פס 'ומורת

vyביפ םיחספ 'תפסות .יי ןיטיג ) b»הב וקיזחהש הוצמ  

 רחאמ לבא .לארשימ רתוי הב םיקדקדמ הברה םיתוכ
 ויהש םיזירג רה שארב הנוי תומד ןהל ואצמש
 ,(םש) םירומג םירכנ םואשע Co ^97( התוא ןידבוע
 .םיתוכה ולקלקתנ רבכ . ר'ע ד"מד ה"פ ז"ע 'וריב

mה"פר הדנ 'תפסות :א"ל  nyaוכו םיתוכה '. 
 ןהב ןיבשויש לביע wm םיזירג רה :נ"ל 'טוס
 םיתוכה pav ^N ג"ע א'כד Yo 'טוס 'וריב םייתוכ
 לארשי «ow אל יתוכ .א"ער ו'כ ז"ע .ש"ע "וכו
 ג"פ vy 'פסות (qr םיזירג רה םשל למש ינפמ
 no לכואה .א'ער 'טו ד"עס ח"ד m/s תומבי 'וריו

mmיעיבש ריזח רשב לכואכ ' m'5ש"עו י"מ  
 ןאמ ברעב הדומ וניאש ימ :א'ל "יבוריע ..ט"יות
 יאתוכ ימרא לקשמב ץובקה ןכו יאתוכ ארסח ר'א

55mו"פר ד"פ 'ישוריק 'ורי יאתוכ יב .'ו  : pow 
 M'pD ט"ס מ"ב ,(יאתפנ :ז"טר n'b ביי'ב יוריב) יאתוכ

 ךנודסחי אל ,ג"ד א"פ תומכי 'ורי ,יאתוכ sn והנה
 ,ןירסיקד יאתוכ Ty דימד ms Vp "v ,יאתוכ

oenאייתוכ ןוכסנו ,אייתוכ ותא ,ןירסיקד אייתוכ . 
 T'b 'ינעת v" :ג"פד ג"פ ק"מ 'ורי ms" ריחיהו
 ,יאתוכ דח :יתבר 'פ ר"כיאבו ייתוכ Un :ו"סד
 bns" 'תפסות ,תיתוכה א"מ e mains הבקנלו
 רוזניצה די האיבה םימעפ הברהו -- תיתוכ ח"יפ
 — יוג 'עו 'ב שכ py יוג תלמ םוקמב יתוכ תלמ

mo )1ימ ייכב  asmאלתב לפנ . *( nb5 ,םיש ייכב ) 5 .ונינפל ייל( ג'יונב pan5 = .םירכנה ) mésרבו י"כב ןוכנל ' 
 .בתכ יע ףוס ןייע (wm D/b םימתכה ייסופד תצקב בימפ רימשבו )5  .יציגיוו
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 וביכ M5 ייעשי  ;זיכ ,איכ אימ n mo תומש) דנב

 ימינפ דגב pi קולח ןיא םינקזה yn יפלש ירה
 תנתכ wn ןכו הושב וקיתעה םהינשש ינוציחו
 ןתכ שרש p^r שיגרה 335 לבא הנוהכ ידגבב
 הלמה ןינע הנושאר החנהבו -- .ליעמ ונניא יכ
 ; חימ 5o ארקי) םיתשפ 'גרת ןכו םיתשפ
 "p ;o ,א"ל ילשמ ; ד"י ,ויט םיטפוש ;א"י ,ביכ םירבד

ny?ששדמ :'ד תומבי ןייע שש אוה אנתיכ 5  
 דב 'עו :א'ע v ןייעו תלכת ע"ייע ^« אנתיכ
 הנשמ bw ןסח ראובמ :'כ תבשבו ss רזש yn 'ג
 יא ןסח ע'ייע ץיפנ אלו קיידד אנתיכ Geo ב'פ)
 תרוענכ איל .י'א ?ye תרענל ןסחה mm 'גרת ןכו
 'א רתסא 'גרת אנתכו ארמע .א"ס (TT ,אנתיכ
 ג"צ מ"ב ,אנתכ רקייא Up ק"ב «qmo רמע א"י
 ז"ק םשו ,'ח בש ע"ייע 'וכו אנתיכ דקפא ב"עס
 imb ry qus ע"ייע 2 n nn yy א"ער
 ע"ייע yb'3 א"נ "ילוח w/ רזב ע"ייע sonos ארזיב

pםירדנ ,אכיני ע"ייע :ה"פ םשו 'א  n'bב'ער  
 כ"ד b "mb "m" /w ene'3 'עו 'ב יפכ ע"ייע
 ינש 'שעמ יורי ,6 רילש (aen תינותוא ע"ייע ג'עס
 הימדא אלבגמו 'וכו ןתיכ יל הוה בר y ו"נד ה"פס
 םיטיח וערז .ג"כד Ub amb 'ורי ,ןתיכ ערזב

qm»ערדמ 'א י"רת ('ג ,יד תישאוב) המדאה ירפמ  
 היה ןתשפ ערז 'מוחנתב הדגאה י"פע אוהו אנתיכ
 r5 תבש v" ץובקהו .קופפה ותואל י"שריפ ןייע
 תבש 'וריב הליאשהבו 053 :איינתיכ ןהה ,י"ד
 תבש) םימה ינפ לעש הקורי ראובמ ג"ער ד"ד 3/53
 ע"לב ה"כו (CWasserflachs. יימד m2] (אימ ב"פ

OUSםימה ינפ לעש הקורי  Wassermoosראותהו  
 ם"במר 'יפב ה"כו Flachsspinner ןתשפ גרוא ןֶתַּכ
 ותוא רוגחי רשא רועה ןתכה רוע ל"נה םילכב
 ילב ל"נה en^ לכ קיתעה wn ^« ינת שפ ה
 רוע ד"פ ב"ב 555 אתפסותב ה'נכו .ךורעה ןורכז
 תועטב 594 מ"קוצ 'צוהב טרופריא י"כב לבא ןתכה
 יִאָנְתיִּכד אתונח .ז"טד א"פ האיפ 'ורי ץובקהו ,ןתפה
 לבא — pon (e m^) ע"ייע now jb הוה
 ול ןיא ר"עפל א'עס ו'מ 'ילוח ^51 אדרווד אנותיכ

moveאנתיכ םע  onאוה יכ  ybקית 55  
 Gewürzküstehen םימשב ינימ 5  חינהל ןטק
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 Aw ייעשי) ינשכ 'גרתו .ןינעה pnm רואיבל הזו
(nןינועבצכ ןימיתב . nmםתכ שורשב טשריפ  

 amp רתויו םהוזמ 25 'יברע הלמל לעפה הושה
 «pn = %5 םשהו ?besudeln e ע"למ תויהל

— [Besudelung, Sehmutz 

D$ yibs sins ס"לב אנתיכ m» — ןתכ 
 התשפ  7230 Lein, Flachs,אנותיכ .ונממ

 י"לב Loibrock תנותכ 5/53 אניתוכ ס"לב אתינתכ
 ןירוש ןיא 'מגב ןילות רמוא רזעילא 'ר 63 ((טל6ש
 אתינתכ יאה אדסה בר רמא (א'עס מ"ק תבש)

 ('ריפא ה ני מ אינק ירש אינקמ ה די דל יפלשמ
 השענו בגניהל הנקב וחטשש דגבה ךושמל, ^5
 רתומ ('ונלטלטי אלו ומוקמב הנקה ראשיו בוגנ
 תבשב ולטלטלו דגבה ןמ הנקה ךושמל לנא
 ג"רב .('"רצחב לטלטהל ילכ וניא הנקהש רופא
 תואיצמ ולא 'פבו (ב'ער דיפ יילוח) םדה יוסיכ 'פד
 ןתשפ ילכ שבליו G'yo טיכ 2^5( תוסכ אצמ 'מגב
 (n ןיד תיב וחואר 'פד ג'סב , האמור אנתיכ

Croאנותיכ יכ היכפהד אמית אל *). ^pאל  
 יפב nb" םינפכמש ןתשפ דגבכ וכפהש רמאת
 ךינמיסו GUyo ויס 'ילוח) האירה 'מגב תופרט ולא
 םודאד 'מולכ האיר הב ("חנתימד אדרווד אנותיכ
 לדנסבו .(' אקמוס אניהאכ האתתו דרווכ ימינפה
 B^ ףתכה own ןתכה רוע (ה'מ) 'ילכב ו"כ 'פב
 ןהינפב ןתשפ ינמוא ותוא ןימישמש ןתכה רוע
 וילע C ךכתסי אלש ןהינתמב ותוא ןירשוקו
 ואשמ תחת ופיתכב םישמש ףתכה רוע .ץופינה
 'יעשי) .תופטעמהו תוצלחמה .יואשמה וקיזי אלש
 B^ ב"א) — .איפישושו אינותיכ 'גרת (ב'כ י'ג

 pj םימעפלו קולח ומכ ימינפ שובלמ ןימ י"לב
yoירבע 'למ הקתענ תאז הלמו ,ינוציח שובלמ  

 יהאירו דבכ ampi יופיכ ינוי 'לב ארקנ ןכו תנתכ
 אנתכו +א'ל ,'ט (mot הרועשהו התשפהו 'גרתו
 ל"נה ^3« הלמל ב"ר «nx ה"יחא|* | .(ירעשו

byםינקז 'ע וקיתעה ודא ידי  mih»תישארב)  
abארקיו ; יל .יב  unיז ; nonחיי ^ ביש ;יד ,זיט  

 ;ו"כ w5, תומש ;א"כ ,יג תישארב תונתכ ץובקה ןכו

 םגו C aeo 'יעשי) ליעמ וקיתעה ןכו (טיס ,יב ארוע

mis )'אינקמ היפלשמ תועטב ע"פרשב לבא איה הבקנ 'ל אתינתכ יכ יחפונב הנממ . . הדידל הבקנ יל היכו יציניוו יפרב ןוכנל  
 .ןילטלטמ אלו n ייפב (? .הדידל :טמשנ aam יפרמ yan ע"פרבו היפלשמ קר ייאו טמשנ ר"פדבו רוסא הינימ אינק ירש
 2m Ya vi33 ןוכנל היכו לטלטהל ילכ וניא poi םשו אנליוו סישב יקילייגנא vis ספדנ תבשב ח'ר 'יפמ קתעוה כיע (5
 .ח"ר ייפב אתילדכ יילש ביהו ויו יייכ ייגכ ןוכנ רתויה לבא רי'ב ייבב 'יאדכ ר ת ומ ש ל"צו רתו מר ילכ וניא ע'פדב לבא
 י"כ ץבוקב) יילוחל vis היימגר ייפמ קתעוה )^ ma. החנמד ג"ונב (5  .אנותככ ג"ונב )9 «Nm אנתיכב ג"ונב (+

 ב"ה י"כו b" יפדב לבא ךרעה הז תקתעהב שיירב הייכו מיאו ליסאב יציניוו רייפדב ןוכנל ה"כ (*  .(זיש ףד יקילייגנא
 ,םייטב ןכתסי ?v י"כבו ךכתסינ
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 .'וכו בנע םיאלמ םיקד םיגירש לוכשאה ןמ יאציש
 יואלמ pip eX ע'ל לע ם'במרה n3 ר'עפלו
 ונממ םשהו המודכו םיחמצה ירגוגמ רמאנו יוברו
 'שוריה b^ יפל לבא ,dio Fülle סמק 5
 קודיא ןינע p^ יברע לעפמ רזגנ bn 'פסותהו
 ארזישב תורבוחמה ףתכ 'יפ הזו הז בג לע הז רובחו
 תא הז םיבנע ואשיש ומכ ,וז יבג לע וז (הרדשב)
 לַעְפה ןינע nn auf der Schulter tragen ףתכב הז

qnoלעפהו  "b nnaואשמ ןקתמ וא אשונ  by 
 ףתכל :'ה תבשב ל'נה תומוקממ jm ה"נכו — ףתכה
 ןיפתכמ םיברו .'ח םשו ,י"שריפ ש"עו (שופל וכפה)

voyיפתכמ יפותכ אלו . , "vיעיבש ' n'pח"לד : 
 ומע ףתיכ ג"ע ד"מד ה"פר ז'ע 'ורי ,תוריפ יפתכמ
 התיהש ד"ע ט"מר ב"פר הדנ v .'וכו תיבחב תיבח
 = ט"ושב הניעטל לאשוהו 'וכו ןיכסנל תוניי תפתכמ
 p^ םהב ןיִפּותְּכ ןהש תוצמ עבש ולא 'ב רומזמ
 : ב"נ primo ףָתָּכ 5/55 םשהו .םדי לע םינועט
 לע וביכרה ב"פר ר'מש ,אבא לש ופתכ לע בכרומ
 — ופתכב ובולצ ןעוט ו'נ 'פ ר'ב m^ ופיתכ
 יא'ח) ףתכ ןבא ע"ייע .ט"ס ב"ב ,ט"מ ג"פ 'יעיבש

C1לע .א"פ ןישודיק  menaג'ר א"פ תבש 'ורי . 
 לקשמב ץובקה sm אב רב אייח 'רד היִתְפיִתַכ לע
 (יב ND piv innen תופתכ ומכ) הבקנ 'לבו .ימרא

 ב"עס ז"יר א"פס 'טוס 'ורי וריתה ןהיתופתכ ירשיק

 ןהיפתכ 'טוסב ג"ונבו ק"פר ר"בב 'נוהכ 'נתמב ג'חכ
 Y^  ,ןהיתופתכ ל"צו ןהיתותפכ ס'טב Dv ר'בנו
 : ףתכו םכש 'גרתו qon yy ד"ע ה"ד ג"פ תוכרב
 "ילכ «mn ראותהו .ןמגרותמב ןייע N2n2 .ףַתּכ

Yaoובייח .ב'סד ב'פר 'ישוריק 'ורי .ןתכ ע"ייע ה"מ  
 'ורי ,יִּפְתַּב :ז'ק מ"ב ץובקהו ףִּתַּכה ירי לע העובש

 ,םיפתכל רסמנ ב"עס ב"פר ג"פ ק"מ 'ורי ,ו"ד ג"פ 1223
 לדנסה תליענב םירופא םיפתכה ,ו'נד ז"פ ריזנ 'ורי
 ח'פ 'יעיבש 'ורי ,ןיפתכה רגא :י"ד ה"פ מ'ב 'ורי ,'וכו
 א"ער mos ז"פ תועובש C ןיפתכהו ןירמחה : ח"לד

 — [אייליפק יבג איִיַפְתַּכ ןוכמס

 =) ןתכ

 וב חנומ חומהש ןטק סיכל ל"זר לצא לאשוהו
 ,Schaale ?(ו96 י"ל 5/3 ב"ר תעדכ sw ילוא וא

[Hülle — 

 77 ד"פר ינש 'שעמ v^ (םוקמ םש) ןיינתוכ +
 ןיריפו יכה ןיריפ ל"ה יבר ארהכ 155
 .'וכו ןיינתוכב

 ע"לב ןכו Schulter סכשל לעממ עורז מ"למ) 855
dס"לבו >>  sensלעפה  an»לעפבו  Qn» 

;auf der Schulter tragenראותה  Tráger, F2 

(der die Lasten auf der Schulter trügtוהזיא 'פב  

 םוקמ pas ונת Cm טיב) ןיבישומ ןיא 'מגב ךשנ
 DN ^b .ןילעמ תועמל ףתכ רכש תולעהל וגהנש
 ןתוא לכקמה רצחב ןינותנ תועמה לעב תוריפ ויה
 קושבש רעשכ תוריפה ול הלעמ אקסיע תרותב
 לש ותיבמ ןאיבמ היהש ףתכ רכש ןהילע הלעמו
 דכה תא חינמה 'פב .('הז לש ותיבל תועמה לעב
 ףתכל רמעש ואל יאמ איל קיכ) ןירדק ינש 'מגב
 ךרעב 'יפ (*שופיל דמעשכ אל Cons היחרואד

Crאמויד 'מג ףוסב  GU»? UP)דהנפד ג"רבו ' 

CDאתבשב היל יפתכמ ווה יכ אדיסח ארטוז רמ  
 «v ן פו ח םלועל (*א ל יכ יכה רמא אלגירד
 ףתכי אלש דבלבו ,("(דיכ .זיכ ילשמ) ]533 ל"צ]

mo ws)רבכ | (ב'עס . "bיקנלא 'עב '). 'b3לכ  
 בר (שייק תבש) הקילד הלפנ רציכ 'מגב יבתכ
 חבש .(" קיפנ ףתכמ לייע ףתכמ קחצי רב ןמחנ
 C3'D ב"ב iVp מ"ב ב"עס ה"'צ (p'5 םיפתכל עיגמה

 וזיא (ד'מ) האיפב re תיז לכב .("'הבש 'עב ^5
 .ףטנ אלו ףתכ אל הל ןיאש לב תללוע איה
 ףטנ וז יבג לע וז ןיגיספ ףתכ CU Ue ימלשורי
 א"יו לוסרק ףטנ םירמוא שיו (" ארזישב תויולת

suיא .(האיפד ג'פ) אתפסות .ףוקז ףתכ ףופכ  
 וז יבג לע וז הרדשב תורבוחמה (''ןיניספ ףתכ והז
 nrw הרדשב תורבוחמה םיבנע ףטנ והזיא
 אוה ףתכ W^ האיפב ם"במרל מ"יפבו הייחא]

 < ;יתסונב ny ייא ןאכ (? .ע"בשפהבו שייעו יישר ייגכ אלו םש הייר ייגכו םוקמ הייד n/b: מ"ב יפסותמ חכומרכ no ךייש )1
 .א"עס wb 'בו תכב תמ אב )5 ןכו תובית ינהל וניבר סרג אל 'א שפ יעב םג לבא ריהזהל היל הוהד son ינתקו
 שפנ יעב nan ר"פרבו (+ ,שפייל 'יא םיש vi33 לבא : יה תבשבו ב"ערו א''עס א"ל יבותכב ה"כו יא שפ יעב היכו שופל גייונב )?

 .יציניוו יפדב תועטב ^5 )9 aem םישב ספדנש המ יפכ :'ה תבשב n3 ייפכ שממ וניבר b^ הזלה יעבו (יא) vb ל"צו
v33 (5וה יכ ארטוז בר :ונינפל ימויב לבא 'דהנסב ייא ךורעה חסונב .ודסח םלועל יכ תועטב ««  n»הוה  

 יציב .'ויעו א"סקתת זמר יפל בורק ילשמ יקליב הייכו ארטוז רמ ןוכנל יב v3 ייג יפכ ס"ש י"כב לבא amp אל יכ רמא
 יוכו wb יפתכמ כ'ג wmm םשו :א'ק ,א"ח (' Suum 'דהנסב ייאדכ אדיסה ארטוז רמ ךורעה ייגכ an^ י"עבו :ה"כ
 . . לייעו גיונבו pot י"כב היכו (* .םשד ושוריפ לע ןאכ ןעשנו יחכונה cya ושריפ אל ןכל םינפוא ינשב וניבר ושריפו

pu» ( לש ייפ ןיגעבו wn vy aWאיחב אוכמב  cus n )'% OXXהרדישב עיפרשב לבא ונינפל יוריב היכו  

 ר"פדב )!! .ארזישב ל"צו הרושכ סייטב דיילו ויו 753( — 'שוריה םשב קדצ יכלמ ןב י"רהמ יופמו שירה ייפמ חכומ ןכו
 לינה זי"ע יוריבו )!? .גספ ע"ייעו תואצוהב ייאדכ ןיגיספ לייצו quei 'פריא י"כב לבא 'תפסותב יב "33 היכו ןוגיס

 .םיפתכהו םירמחה
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 ןוגכ הרות seo לש ןיגתל לאשוהו .נ"עקתת |
 םינויז 'ג ms לכ ןיכירצש ץ"ג ז"נטעש תויתואב
 תויתואל םירתכ רשוק :ט"כ תוחנמ .א'פ תבש

w^yרמאנ הליאשהבו -- .י"שריפבו  Tyןופלדנסמ  
aramגיי  Cםיותכ ושוקו הככרמה ירוחא דמועש  

 ועיבשמו רתכל רשקד os אלא . .ונוקל
 ת"האב ה"כ היתכודב ביתי אגת לזאו שרפמה םשב
 p'w י"כב כ'ג ^& היתכורב ביתיו ליזאו m^ י"עבו
 א"ער T תוכרבב לאירתכא ילואו ,שבושמ 'סונבו
 ילוא וא ונוקל םירתכ רשוקש ךאלמה אוה אוה
 -as םינשיה םייסרפה .לצא הארקנש הניכשה אוה

qarenáoדחה פ"לבו  auלע ירפס ןייע ל-5  
 אָּתְרתּוּכ הליאשהב דועו -- 34 םידשהו םיכאלמה
 שארמ רמאנ )07 ^n. ,א"מ ;273 Y) 'מ לאקזחי)

 מ"למו רתכ תרוצכ אוהש םש לע Knauf םידומעה
 רהב 'וחנת 'ליאשהבו ,רתכ שרשב ^p ןייע תרתכ
 ןלעמלמ תרתוכ הל ןיאש הרותב השרפ ךל ps 'א'יסר
 ןהינפל ןישרדנ היתוישרפ לכש 'יפ ןטמלמ סיסבו
 ריתכמ לעפהו — ה"כ 'פ ר"קיוב «y ןהירוחאלו
 ןפוא לע הליאשהבו ליעל ןייע רתכומ לעפהב
 «p לכב ךכ ד'כ פ'ס ר'קיוב : ונוקל םירתכ רשוקו

mmיכאלמ ביער זמר ייעשי יקליב) םינוילעה  (mea 

 ןתונ השוע ה"בקה המ תושודק 'ג ה"בקהל ןיריתכמ
 — [לאושי לש ןשארב םיתשו nns ושארב

 warten) ןיתמה wp פ"לב ןכו מ"למ) רָתָּכ
 'גרת «C0 5 yg ולחיי םייא ותרותלו

 (nv ןולחיי יעורז לאו «nn ןווגנ היתיירואלו
by en am[ןורתכי] יייעורד  (Cיל רתכ  

 prm ה"יחא]י = ,(ב היל omo ('' ךיוחאו ריעז
 אלו 'ג ,ב"כ םילהתל 'גרת כ'ג איבה רתכ שרשב

memאתוקיתש אל ג'ונב לבא יל רתכא אלו :יל  
 םיטפוש) ןימינב תא min ויבא םשב b^ ןכו .יל

 -- [(ש"ע הנתמה ןינעמ טים יכ

Un3םע ףדרנו הקיחש ןינע מ"למ)  nn»ןכו  
 stossen, zerstossen vss) ע"לבו vns ס"לב

 קרפב TUA ךסו שתוכ )075 תיעיבשב ד"פב

 . םיתיז 0/2 איפ תומורתב ("[השמח 5^[ (יעיבר)

vn? = * יִפְתַּכ 
 ÁN טסט ע"ייע יִפָחַּב *

 ב'פ 3/3 ^55 ebin' (ןיתיפכ ל"צו ס"מ) ןיפיתב *
 ל"צ 'וכו אבא תיבב ויה ןיפיתכ ינש

 D^ תֶפּוּכ = תפכ 'עמ אוהו א"רגה nn ןיתיפכ
 «p לש םלוג

 ונממו רָתְכ איקינעפ "לב ןכו הרטע b^ מ"למ) 33
 לעפהו Krone, Diadem xid apis, xia ote י"לב 2

"n3רתכב טושיק ןינע ליעפהב  eine Krone auf- 

(setzen, verleihenייבוריע) ןירבעמ רציכ 'פד ג"רב  

6oתשוביפמל ביגנהו ריתכמב ץעיתנ  "b ^ 
 ביגנהו םריתכמו םידימלתל qw היהש ןנחוי
 הרות דומלל םורדבש םימכח לצא ךלה תשוביפמל
 לכל ארוק םכח היהש לואש ןב תשוביפמ םש לעו
 6'דוד ינפ שייבמ היהש תשביפמ םימכח ידימלת
 C [mmn] וסומינב רתכומ יכדרמ ,(?+'ד m הכלהב
 תופינצהו (Cows 'עב ושוריפ Guys ביי  יליגמ)
 .('איתניבכו אירתכו ומוגרת 072 .'ג 'יעשי) םידידרהו

 :by 'גרת 'ט ,ימ «pm' (*םירומית ליא לאו
 qux י"לב b" ב"א) —  .(*אתרתוכ 0( אלייא
 יסרפ ןושלל רתכ ירבע 'למ תאז הלמ הקתענו
 הנושארב ןכ ארקנו ינוי ןושלל 'יסרפ ןושלמו

gxלש  qonלכל הז םש לאשוהו  «eun 
 הלמ יכ 'עה תלחתב יתבתכש ומכ ןוכנהו ה"יחא]*

"uvאיקינעפ 'למ הקתענ  sn2ל"נה הלמהו ףינצ  
 יכ גשומה לבא ,הארוהה וזב יסרפ 'לב אצמת לב
 ושמתשה 890% םינויה לצא ארקנה ףינצב
 ןייע םינוי ירפסב אצמנ םהישארב סרפ יכאלמ
 רשפא ב"ער D' "ילוחב ה'נכו — ואססאפל מ"וא
 א"פ ר"מש ,דחא רתכב ושמתשיש םיכלמ ינשל
 לע ומישמו הערפ לש וותכ לטונ (השמ) אוהו
 ץיצו רתכ ,('ג ,ביס ייעש) .תרטע 'גרתו 'וכו ושאר

 ג"ימ .ד'פ תובא ץובקהו .ארתיכ m) ,ח"מ יימרי)
 רתכו הנוהכ .רתכו הרות רתכ ןה bns השלש
 תצקב ה'כו ןהיבג לע הלוע בוט םש רתכו תוכלמ
 ר"דמב ד"ל פ"ר ר"מש .א"מפ ג"רד תובאב םייונש
 'פ לאומש 'דמ ,םש בוט 'פ ר"להק 7^ יפו ד"פ
 זמר ילהק טוקלי ,'חו 'ז b^  להקיו 'מוחנת ג"כ

 ספרנ) ןיבוריעל 'יפב חיר ןושל הזו )? .םימכח ינפ ר"פדבו ובר ינפ האלהו rb ןמ עיפדב לכא ו"ו י"כב ןוכנל היכ ('
 הטשה וזבו כ"ע םורד ימכח לצא בגנה ץראל ךלהו : ביגנהו ,הבישי שארמ הצע אשנ ריתכמב ץעייתנ : (אנליוו ם"שב

 תט ש ב וניבר ךלה יכ רורב יל הארנ 'וכו היהש ןנחוי 'ר ייפ ריתכמב ךורעה ייפש הממ לבא יישריפ םג ךלה
 ס"ש י"כבו סמנ יעב הייכו )?  .בגנ היד XVIII א"חב אובמב שיימ y" וב שמתשהו ושוריפ הארש ןואג המ צ יר

aamליר (*  .היה  yaגייונבו ויו י"כב היכ (*  .םירמת ירקמב )5  ,שיימו תניבכ ע"ייע )5 .ש"ע םמנ  bwע"פדבו  
 יתרובג ערד ףוקתילו 'גרתב )19 ,יעורז ר"ב י"כבו ,יבו יא ויו "כב m3 )(  .אתירתוכ ו"ו י"כבו ונינפל ה"כו (* .איליא

mo )'* qun»ץוח י"כ לכב  vinימאו ליסאב יזיפ ר"פדב )! ,מ"אדב יא ב"ר תפסוה מ קר ייל ע"פדבו בה  
 :התלחתה oe לע רשא השמח תלמ עטקמ mne רמגנ אלד רפוס הזיא לש תוטשפמ wm 'ה ל'צו 'ד קרפב ייא
 !יעי בר יציניוו יפרב טשפנש דע ^ רוע םייטב וכממו 'ה העטקמ היה רפוסהו השטח : קרפ וניבר וארק יוכו ומורתי אל השמח
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Go 5")יסוי 'רד היתתיא  nm]אשתכמ  OP 
 pon תימח אל )5? וצב הבר 'רקיובו .התמא
 .ןוהיניב אמלש mar אלו ןיד oy ןיד 'ןישתכמר
 (ןיטושפ) ןירת men 6/3 05 תומ ירחא ףוסבו
 תוקלוח b^ ("אד םע אד ןישתכמ ('[ןישושפ ל'צ]
 הארוהב איה תירופ הלמהו ה"יחא]* = .וז םע וז
 :אשתכמ ח"מ פ"ר ר'בב י"שרל סחוימב ןכו ל"נה

amaסרג "ילוחב י"שרו ,הבירמ השוע  n^33 
 רקיע קפס ילב לבא .ריצסמ :שתבמ 'יפו רומאכ
 «yap ןילוחל י"כ ה"מגר 'יפב יתאצמ ןכו ף"כב "גה

vaהוה לזו (ג'פר ףד יגנא  spאבוט היב שתכמ  
 פ"לב אב בורלו y'5 ידמ רתוי ונממ שקבמ רמולכ
 'תפסותב לעפתהב ה"נכו aie לעפתאב
 ויהש םינש ב"ער n^7 ד"פ האיפ 'וריבו ב"פ האיפ
 ,'וכו ופטחו רחא ינע אבו רמועה לע ןישתכתמ
 תויכלמ 'ד ויה ירפס םשב ר'כ זמר עשוהי טוקלי
 תושתכמ w" לש תלוספ . . וז תא וז תושתכמ
 DW ג"ונב לבא בקע שיר ירפסב ורוקמו ^« הילע

no»אל ל"ומהו תושחכתמ ם"טב (םימעפ  
 ישארבל 'א י"רתו -- עשוהיב 'קליה 'ינ לע ריעה
 :ומע וקבאהב 02 otn ,שתכתאו :קבאיו ה'כ .ב"ל

 — [הימע היתושתכתאב

"D Schlag אָשָּתְכַמ פ"למ שָתְכַמ =( Um» «M 
 עגנ הליאשהבו האכה  (Plage'גרת

Ü*n שתכמ CW ^ תומש) דחא עגנ 

 הקיחש b vn» op" ףדרנ «nn מ'למ) תיִתָּכ 1
 םוקמ 'מולכ קחשנ mn3 bye ינוניבו

 תעדלו wunde, aufgeriebene Stelle קחשנש $125

 ^j איצומה 'פב )052 ןייע דועו אסרומ וניבר
 C mn3 יפ לע ןתיל ידכ שבד (הנשמב :ו"ע תבש)
 שיברהשכ (רינק פש) עיגה 'מגב ךישחהש ימ 'פב
 ,ילמגד ("[אתיתכל ל"צ] (אתיתוכל) m" יאמל

^bתטשב ךלה וניבר ה"יחא]* — .אסרומ תיתכ  
un,יפש ' (ייכ ימל 'A3Nאנליוו ס"שב ספדנש ) תבשב 

 למוד לאעמשי 'לב .ארקנה אוה תיתכה ל'זו :ז"ע
sim »'vאסרומ 'יפש 5 ע"לב  Karbunkel, 

p'ny! Geschwürרטאלב א"לב וקיתעה ב'נש  
[Blatter]בתכש י"שריפ רחא יתררגנ ינא לבא  

 םיסוסה יבגבש תיתכ ל'זו 'נשמב :ו"ע תבשב

 - en»תיִתָּכ  now 

 ליואה תא שותכת םא :השיתכ ןושלמ םישתכנה
 תבשב ורמא לודג ללכ 'פב ,(ב'כ 2 ילשמ) שתכמב

cy nav)שתוכ (א'ער  ^bתוכ אוהש,  Üwריסמו  
 תלוס איצוהל ןתוא ןוחטל ןהילעמ ןיטחה תופילק

Cosתלוספ שירפמ הז םגו ינסיט וא אסיד תושעל  
 "יפמ קתעוה כ'ע ה"יחא]< = .[אוה] "לכואה ןמ
 'ציבב ה'נכו — אנליוו p'w3 ספדנ תבשל ח"ר
 'וחנמ .תשתכמב ןישתוכ ןיאו ינסיט ןישוע ןיא .ד"

ae3 רגרג ע"ייע 'וכו לסה ךותל ןתונו שתוכו / 
3vג"ע ט"עד ג'פ 'גינח  seusןשתוכו ןירגרג . 

 ןישתוכ : תקח 'קליו 'מוחנת ..'מ דצ כ"רד 'תקיספ
 לכ ..ינתשפה ר"לו ב"לפ ר"ב .(הרפה תא) התוא
 !y" ^51 תחבתשמ איה qnem השתוכ אוהש
 yen" 'קלי .ה"צ זמר אריו 'קלי ב"ם ר"מש ה'נ 'רפ
 zb 'פ ר"להק Tuan זמר inn" 'קלי aw זמר
 ,ןמת הלוכד רמימ בלה לע ןישתוכ המלו :תכלל

poמ םשב ג'לק 'ר חלשיו ' wo"ימ לכל השתכו  
 תפרחנ b^ .ט"נד א"פ 'ישודיק 'וריבו ,הלצא ברקש
 .הפרע ע"ייעו שיא ינפל השותכ )2 .ט"י קיו שיאל
 תי תכ 'גרת .שותכתו 075 /5 ?mot תקחשו'א 'ורי 'גרת

ce)ב'כ ארקי) תותכו ןכו אשיתכ )21772  O'5ןשי תכ  
"mnoומורת ל ע פ נו ' onףדרנ שתכו  nyתתכ  

 תֶשָתּוכָמ 'יפא תרבושמ 'יפא ב"פר תולהא 'תפסותבו
 'יפא ly ו'נד ח"פ vr 'וריבו (לעפַהב) 'וכו
 הזה ןמשה המ חירל 'פ ר'שהש ם ש הו .ןיתתוכמ

wwאלא חבתשמ  "ypבוט חקל "וכו השיתכ  
 y" אלא אצוי ךז "m ןיאש יפל 'כ .ז"כ תומשל
 'ציב תיתכ y ^s" ב"עס ג'נ תוחנמבו 'וכו השיתכ
 UP א'ער UP תבש .השיתכ ריבעק אהו :'ח :'ז
 y'"y ב"ער ח"ל מ"ב — השיתכ אלב ותפ לכוא
 Nb5" ג"מ ב'פ האיפ «vmi םשה דועו -- תיתכ
 ןייע שתוכ רעש .ז"יד Yo האיפ v" 35 ה'פ
 Un ןינעבו — ך"מס תואב רעש 'עב ושוריפ

 — [שפכ ע"ייע ה"מ ט"פ תורהטב

Dy הז ןיקלוחו ןיקבאתמ ןיבירמ 5/53 ^0) Ün3 
 הז ריצפמ םג הזמו .mit Jem. streiten הז

 תודעה תעובש 'פד 3753 Gn Jem. dringen) הזב

 ץראה םעב ןנישתכמ ןנברמ אברוצב 6 'ל תועובש)
 הבר תישארבב וילא אריו שירב .('ןנישתכמ אל

 איבהו שתבמ היד :יז יילוחב יישריפמ חכומ ןכו םייש ייכב םג ה"כו )?  .שתוכ pas m 'י'פב )* nes ייפב 'יל )!

 ןניכתומ גייונבו ,אניד  ןינעל מיינו תועובשב ןוילגב ביירגה ןייע ף"כב אלו ת'ייבב יישר oam קר יועובשב ורבחו ל"הזב

po mo» )5ןישתכתמד ג"ונב )* .הב ןל תיל יאק יאו בית היל ןנירמא ימנ הייעלו מייצל היל מ'אדבו ,ששפ יעב . 
 תואמגוד הברא שתכמ 'עבו (* .אדח my אדח ןייצנתמ ןירפצ ןיתרה אמחו ייגה ר"'קיוב )5 .ןישושפ 5n ןישישפ ןאכב

eyלע ימ י"כב היכו )9  Cbסיר לעב ריעה רבכ לבא תיתכה  DUזיע םש ימגב רמאש הממ יכ : wonתיתכ יפ לע  
 היכו (* = .יוכו ןתיל ידכ aon ל"'צ היה זא לבא :זיע mn לע וניבר םג ןויכ ילואו ינשמב יכה סורגל אוה ס"טד חכומ

 .שבד יעב תמאב
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 ךז ןיאו רואמל תיתכ ךז :םשו se mms תיתכ
 «pw wn אלא תיתכ ןיא :םשו .תוחנמל תיתכ
 "nass "v לעפהו -- ,'א שתכ ע"ייע ב"עס 25
 בייח הקילח ןירעש זרוא תיתכד ןהה s ז"פ
 ןידב .ר"מ ז'ע לַעָפב inns מ"למו ,שד םושמ
 ותתיכו דמע יוכו אלא ךירצ יוה אל omaes אוה

ns)73 : ג'ק 'ומבי ('ד ח"י ב"מ תשוחנה שחנה  np28 
 ותתכמ ליחתה ב"כפ ר"ב .ץותנ היה ולאכ b^ ימד
 רוטזמ ט"וש ,רטאמה שיר אבוה םשו 'ח ףש ע"ייע
 י'רת .'וכו ףלא ו'ט םהמ תתכמ תומה ךאלמ ג"כ
 ריזנ v ,איכלמו אימוא תתכמ ג"כ ר"כ 'בדמבל 'א
 SN שתכ TU ןייע ןיתתוכמ ג"ע ו"נד 'ח קרפ
 ל ע פ תא ,תֶתְקַכְמ וליפא ב"פ תולהא אתפסות
 'ילוחו ,הירועיש תַתַּכימ 'תותכד ב'עס א"ל 'כוס
 ,ג"ל םירב) .ךילגרל s5n םהו — .ש"ע ב"ער ט"פ
 םהילגר םיתתכמש ח"ת ולא ב"ער n ב"בב שרד €

 — [חרות דומלל הנידמל הנידממו ריעל ריעמ

mp3 2ל'נו  yoיבוחס לש תוקד תוכיתה םדוקה  
 יפ לע םחינהל םכודמש Feizen םידגב

 א'עסו ינשמב א"ער ויס תבש) השא המב 'פב (תיתכה
pw 6023ןיתיתכ לובק תיב ול שי *) "b .NDD 

 ("ןיתיתכה cw תויהל nppn בקה ךותב קוקח,
 הקיקחה התואב (' תצבקתמ vox הבזה אלגומו
 .6םיב קה "ויתובוכראב ותוא םירעצמ ויהי אלו
 ג"רבו C mmy 0? הטמה שימשתו 'מגב כ"הוי 'פב
 תיאד ייבא רמא (נ'עס ביק תומגי) הצילח תוצמ 'פד

màןיתיתכ  Cםושמו  npnב'א) —  ^bתוכיתח  
 י"שריפ רחא ררגנ ה"יתא]* | ,(םיכרו םיקד םידגב
 ל"הזב י"שר םייס 'מויבו ,ש"ע ל"נה תומוקמ ינשב
 ןכו כ"ע םהילע וקוש ךומסל ול תוחונ םהש
 ךומ הכמה ג"ע ןינתונ ב'עס vp תבשב י"שריפ
 ןישבי .ןיתיתכ אלו שבי ימג אל לבא . . שבי
 ^53[ .ש"ע םיקד םידגב תוכיתח ןיתיתכ י"שריפו

m(אנליוו ס"שב)  ^bיעב םתסב ה"כו ןיטוטרמס  
p)דגאב אוה אצוי לבא א"עס ג"נ תבשבו .'ב  

 ג"הכו רבשה יבג לעש ןישישקבו הכמה יבג לעש
 'ט שק 'עב וניבר םג קיתעה ןכל ח"ו 'פב
 ושוריפ ךותמ 'יגה איבח דגא 'עב לבא ("ןישישקבו
 לעש [ןיתיתכ] ("(ןיתיתפו mas ^b :דגאב לש

 יכהו ז"עלב .(' א"שייודר תואשמה תמחמ םילמגהו

 שיברהו שבר G'yv איעס (^n מ"בב ריקפמהב רמא
 .ש"ע 'וכו יתובר לבא ילמגד אתותכל יזח יאמל

 ףדבו rudesse, Rauhigkeit צ"למ אוה ל"נ זעלהו
 'יל י"שר י"כב לבא אדודשייודר י"שר זעול :ר'נק
 י"שר זעול אבקס ה"ד .א"פ 'שודיקבש רחאמ לבא
 תשבושמ bow "גה םייקל ל"נ א"רודשיררד אבקס
 הרוכח froissure = אוהו א"רושירוו ל"צ ילואו איה

Quelschungהז  ^bםינפ לכ לע .בקס .ע"ייע אבקס  
 לעש השיתכ ןינעמ תיתכ ןיבה יכ י"שריפמ חכומ
 בקוסמו שותכ למג לש ובג היהי יושמה ידי
 ב"ער ח"ל מ'בל י"שריפב אצמת תיתימאה היארהו
 ובגש למגה לעש אשיתכל :אלמנד אשיתכל ל"זו
 כ'ע זעלב ארשייא יואשמ תמחמ בקוסמו שותכ
 לע ונזמר רבכ «wn 'עבו ,Schorf] 0808196 צ"לב]
 תיתכ DV אוה דחא אשיתכ יכ 'מול מ"במ ןויצה הז
 :מ"במ ןויצב י"שר סרג ל'נה תבשב תמאנו
 א"בטירה n3^ ה'כו א תי ת כל ל"צו אתותכל
 לע ישא בר יעב :ז"ע תבשב ה"נכו — םש מ'בל
 אשרומא אמליד וא תיתכ הלוכד אמופא תיתכ
 יריאמה 'יפו וקית אלד אנרדוה יקופאל תיתכד אמק
 תאצויה האוב לכ wi ללכבו C 451 םישרפמ שי
 טעמ תדדחתמ (*אסרומ איצוהל תלשבתמשכו
 ארקנ הטשה לכו תיתכ יפ ארקנ עופש ותואו
 תבשבו .ש"ע 'וכו אתיירבב ולאש ךכ ךותמו תיתכ
 םשו לולבש ע"ייע «n תיתכל לולבש ארב :םש
 ירקיע רפסב 'יאדכ תיתכל ל"צו תותכל 'יסופדה ^3
 ט"פ 'וכרב "וריב ה"כו .ךורעה םשב י"כ דומלתה
 'יפו ס"שרהמה "3 יפל תיתכל לולבש ג"עס ג"יד
 וא ןכאב ענפנש שותכ ושב אוה תיתכ :םש
 Yo תויזהל (*ןולבש ס"טב ג"ונבו s'y לתוכב
 תוקיתמ ינימ תיתכ py ןכו — .תיזזחל ל'צ
 pw 'ילהת 'קליו ו"ט רומזמ שיר ט"וש ןישתכנש
 ןירכומש ןתוא הארו הנידמל סנכנש ינריעל לשמ
 ולאמ עובשל לכוי ימ רמא רבד לכו ןיִתיִתְכ ינימ
 ןיתיתכ ודצב .בתכ 'קליב mw תולמ שרפמו 'וכו
 pays am ותלבוס ךשמהה ps כ"ע גונעת ינימ
 יורימ pua לעפה הטסל ןיי) םישתכנה םירבד רומאה

(ounבוט רתוי וא  bהיגהל  rbע"ייע ןיניסכ  
 ךז תיז ןמשמ מ"לכ meni אב טרפבו -- 'ב ןסכ

 ייפכ אוהו )? y^ יישר לש ויתובר תטשכ אוהו )? ,םש vo Py אקארקו האיליסאב an יצנוש יפרב יישרב ה"כ ('
 םימדוקה ייסופדב לבא םאר םיחאהו הנמלאה vy בורקמ wm"5 אנליוו םיישב היכו (* .ןולכש ישאטארק ידבו (+ .ךורעה

^wי"כב לבא םיתותכ ימגבו ,ינשמב ןיתותכ  bwילופאנ תוינשמו 'שוריב ה''כו םיתיתכ  meךויעב ה"כו ומוקמב סיד  
 ם"מב y'bu3 )5  ,אנליוו ס"שב םפדנ חיר 'יפב w" םיסופדב ךורעה nazi יתחסנש ומכ ךורעב "יסופדב לבא ,ו"ו י" כב
 תומביבו )9 .ייפה לכ קתעוה ונממ רשא חיר ייפב 373 ייל לבא יציניוו יפרב קר הייכ )? .ןיצבקתמ pir n ייפב (* .ףוסב
 לבא יתעצה ןכו םינושארה םיסופר לכב היכ )!! .ריפד לש הלועמה ייג יפל ('" .ןיתיתכ יישרב לבא יתיתכ ימגב ונינפל

 .ףיכב ישמא יפד ייגכ לי'צ
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 ^5 הרותה לע י"שרו םש ד"בארה ^83 םייוו 'חה
 b" : ט"ל תורוכבבו ךועממ רתוי םישותכ : תותכ

Y 

N 

imp?חומינש דע םינבאב ותתכ  »'pוירחאו  
 והוגיבה ןתסיסרו םיציב תשיתכ ןינעבו -- יתררגנ
 'גרת 'לקנוא moe םישרפמו םיקיתעמה בור
 רגל n»n תאצוהב םואיזומ שיטירב י"כב) סיסררו
 ppm ןיעה תקתעהבו (סיסר ידו רעלדא ן'רמ 'גהל

xol 5660ךופהל ןוכנ רתויהו 00000  

 jp תותכ תקתעהל רתוי ןכתת 086 יכ רדסה
 וססרנש D^ 'יפ 9686066 יכ 50690400.8/06 תבית
 םשה vy )^,^ סומע םיסיסר וקיתעה ןכו ויציב
 וב"י איש ,sn םיטפוש) ץצו וקיתעח ןכו 0

 ץחמו (ט"י ,יכ בויא ;יז ,טייכ יקזחי ;275 ,חיי ביימ ;'ד

 : תותכ קיתעה ג"'סרו 966 לעפה י"ע )5 יב'כ ביש)
pon pom ^e i»בטיה  p»252 םוואט  der 

Zerstosseneרל .לוסאלא רפסבו ' 'p vחאנג  
 o) Ae, : mns כ'ג 'יפ (רעיוביינ 'צוהב 330

^e "oMהריבשו הסיסר ונינע ] — 

mn = nm? 

 אתפסותב ןיתיתכ אסריגה ןכו כ"ע הכמה יבג
 יריאמבו ף"ירבו bw די בתכבו 079. ב"י קרפ תבש

D")ג'ג רצ תבשב ) Duהאבוה  Diתסריג ןכ  
 ךורעב ב'ה י"כ יג םג וזו ןישיתכבו םיתעה רפס

Cyדגא  ms mתבש 'לה ז"ואבו 01 הרעה  ^b 
 (ןיתותכ) תואסריג יתש ךורעה םשב איבה ט'קס ג"פ

Soy]ןישישקו [ןיתיתכ . — nimםדוקה 'עמ הלמה  
asoעדו  mpע'לב יכ  "mnםיארקנ  D'Y 

 = הכמה ג'ע ןיחינמש םידגבה יבוחסמ םיקד
[Charpie -- 

 דע םינבאב םיציב תשיתכ ןינע b^ מ"למ) תּוחְּכ
Pp? תותכו ךועמו (Kastrirter. manae 
j nons דג 'ִעַב ונשריפ רבכ. 0 35 

 דג יעבו דג 'ע לע זמורו ךועמ 'עב קוספה איבה
 ^ 3.ה"כ ןישודיקמ א תגולפה וניבר איבה (מ"ר ,ב"ח)

 םיציבד וא דינד םוריס יא  sp'ורוכבב ןכו ש"ע
 תאצוהב ט'צ דצ 'ז 'שרפ 'ז קרפ רומא ארפסו :ט"'ל

 וסש

* % - 

 ךלמ ךלמ .רש רושימכ ויררוש רצונ .רספאבכ וילילגב לכה שפות ,רשבל ימעפ «m הוונ
 .רסירת ךרע ךרעל ינליכשיו .רפדח ךרע ךרע ימיב .רסוימ םעל

 שיטירבו T5 'ב 'א 10 י"כב תודבכב וגהני םהינפוא רשא הלאה םיזורחה ואצמנ ף'כ ms םתכ ה"יחא]*
 יחונ 'א ו'ו י"כבו m» ma םשו ד"לו 'ב ו"ו י"כב ^& «m» m :המה הלאו ,תצק םייונשב םואיזומ
 ןוכנל .דילו יא ו"ו י"כב — «m הונ וא הונ יהונ ל"צו המיהונ תחא הביתב םואיזומ שיטירבבו הונ
 י"כב — רספאכ 'בו 'א 1? י"כבו רספאבכ ןוכנל םשו ילילגב 'זומ 'טירבבו ןילילגב 'ב י"כבו וילילגב
 וו ייכ לש רש רושימכ םוקמב -- )0( ןיררווש יב י"כבו וידרוש 'א ו"ו י"כבו ,ויררוש mb 'טירבו דיל

WOטירבב 'יא ' Cheי"כבו רוש רושימכ  v5ךליאו ןאכמו .(תחא הביתב) !רש רושמב 'ב  psקולח  
 mw המלשנו :'יא ב'ה י"כבו ,ד"מל ךרע ליחתא : קר "יאו םיזורחה ודקפנ ר"ב י"כב — ,י"בה "גב

 — [םלוע לא 'ה םשב דמלה ךרע אוהו רשע םינש qup לחאו ,רזועה ךורב ף"כה

63200040 

 ו 4 0
0 

sמש ו ב  
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 .םינוקתו תורעה תצק
 Züpfehen = luetto צ"ל םא יכ ט"יאל הניא 'טאיל ןירוקש (10 הרוש 'ב רומע ד'פק ,א'ח) DON 'עב = =

 n" ,(51 עגערטייב סעלרעפ 'חה ש"מ ןייע)

 m2 y'"y ה"מ 35 הרפל i'm 'יפמ קתעוה ^5 קמוע אמוג b^ (9 הרוש א'ע vw ב'ח) 'ב םג 'עב — 0

Hülse (gousse (צ'לב guseio ט"יאלמ wm יאיצוק זעלב ^b (03 (הרוש א"ע ב'סש ,םש nma v 
  6 Eםש סעלרעפ) 45).

le B עו אתירותסמ ע"ייע' Winde le? y'b לע הלחמ תלמב was ןויכ (18 הרוש א"ע ז"ס arm לד 'עב . ל 
 | .רתס

 ,(95 םש סעלרעפ) Gabel, fourchetto צ"למ אוה ילוא י"שרב זעלה (90 הרוש א"ע ,ז"יר «ov קנמה 23

 'חה ידידי ינריעהש ומכ ג"כ 55 לאינדל וניבר ןויכ ינולבח אלו (31 הרוש ב'ע ב"לש «ov לבח 'עב |
 .ו"רנ רעלזייא שביל 1

Um ספנ ע'ייע Rettig אמאח ם"ל איהש עד אמח תרזג ןינעב (93 הרוש א"ע ,ד"כת oe» (Bm Bn 

 יל בתכ ('ב ר'ח) יקיראט 'עב  "nיקידאטק ןמ אוה עוטקו יקידאט 'יגה 'קיעש סעלרעפ = 0059068

 »65 (mw סעלרעפ 'ה ש"מ p" (ךוצילמי ש"ארה ייפ) ךודיטי ונממ- לעפהו 65 m ןודייט יעב
 'קיעש ש"מ לבא תויתואה תדוקנב םיזורח השועש b^ טייטמ ומכ אוה יכ חיכוהל ךיראהו
 .ל"נ ןיא ןירייטבאפלא ןמ עוטקו רייט ל'צ 'יגה

 לאה תדובעל לאשוה כ'חאו) Handarbeit הדובעו הכאלמ ודסטק16 י"למו איגרטל 'עב ורקיע איגרט |
(Liturgie69 סעלרעפ 'ה ש"מ ןייע) (. 

— — 00-033590909406------ 



 רפס

g5vnqiay 

la 2לאיחי כוכבה ןכ  N- | 

 m ימורד אתביתמ שאר

 רפס וילעו

 ךורעה ףסומ
 יבר לודגהןשלבהו האופרהו עבטה תמכחב יקבה םכחה ברהל

 .ל ו יט פפומ 35:53

 .,תופסוה םע (א"צרה) האיציניוו סופדו (ז"לרה Ss ךורעה לש ןושאר סופד לע דסוימ
 תורחא תולעמ םעו ןימוי יקיתע ךורעהמ די יבתכ העבש יפ לע םינוקתו תורעה ,תוהנה

 .םיארוקה יניע הניזחת רשאכ תובר

 ויתרקחו ויתנזא

NCריעצה  

 טּוהֶאק לארשי רירהומ מיאאב הדוהי ךונח
 ,ו'צי לילגהו ןעכריקפניפ ק"קב םינפלו ןיידרַאוופסָארג ק"קב ד'באו בר

 ,עיבר קלח

 ןעיווברפיקהל רשא תומכהה לש עימעראקאה וזעב

mהימרת . 
 גָארב גוֶאעג לש םופדב

 (.ןיקסנעלָאמס .פ להנמה)



 mz תחנמ
 דובכל

 ESTE ו(ברב לודג םירקוחה שאר

 ב
3 

x. [318 335 aqe gr ve | x , Le 

 רשא וייח ינשמ הנש םיעשת ול תאלמ םויל

 והומכ ןיא תוכרב ברו תונומא שיאכ שדוקב תרשל דמוע

"pis 

Down ךורע רפס ל'ומה 
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 ןורכז תחנמ
"zo 

 ןברמ לודג םירקוחה שאר  wwרירהומ

 — 2 pons ןגטפיל בופ םוי >>

 רשא וייח ינשמ הנש םיעשת ול תאלמ םויל

 והומכ ןיא תוכרב ברו תונומא שיאכ שדוקב תרשל דמוע

 תאמ

 וריקומ

5nדורע רפס  own 





RUCH COMPLETUM 
slve 

LEXICON 
vocabula et res, quae in libris 

TARGUNICIS, TALHUDICID ET NIDRASORLDID — 
continentur, explicans 

auctore 

Nathane filio Jechielis 

saeculi XI Doctore celeberrimo, Praeside scholarum Talmudicarum Romae; 

eum appendiee ad discendum utili per Benjaminum Mussafiam, medicum, - 

b . philosophum, philologum et physieum ad contextum Aruchinum adjuneta. — 

P Praelaudatum opus ex disciplinis contextus Aruchini Venetiis (anno 1581). j 

editi et typis mandatorum optimi ita ex hujus cum editione principis: 

E (ante 1480), nec non cum septem Aruchinis veteribus E 

EC bono cum animo facta comparatione corrigit; explet, critice illustrat et edit 

: | - Dr. Alexander זו 
Rabbinus supremus Magno-Varadinensis (Grosswardein). 

Tom ds GAL EItUu.. 

Auctoris, cui caes. scientiarum Academia Vindobonensis subvenit, impensis typi x 

mandatum. 

VIENNAE 1885. 
Im Selbstverlag des Verfassers. 

Buehdruekerei von Georg Brüóg, Wien, IX. Schlickplatz, 1 20. 
(Unter der felinug von 2. Smolensky.) 
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 ^5 .הרותבש השעת אל תא החודש תוירבה דובכ
 תמהב האר DN המהב גיהנהל ודובכ ןיאש ןקז ןוגכ,

ws nmm wmדובכ אצמנ הבישהל בייח  jp 
 | אל 00 «am ons "םלעתהל לכות אל החוד
 = ג"סבו (ב"עס היפ 'מויד ג"סב השעל קתינש השעת

 לע bs לטונה לע שרופמ (א'עס א'מק) יילוחד
Dunםושמ חלשמ וניאו הקול רמוא הדוהי 'ר  
 בנג 'וכו וילע ןיקול השעל קתינש ואל רבסקד i93 ^5( .וילע השע ואל ר

 לוזגת אל רמא אנמחרד השעל קתינש ואל ןלזגו
 יה (B לזג רשא הלזגה תא בישהו ^O ארקיו)
 בשו ^e ,ריכ םירג) ותחקל בושת אל 0
 ^m b) איקי) ךדש תאפ הלכת אל .('חקלו
 ונממ רתונהו רקב דע vob וריתות אלו ,('הלכו
 אבש רחא ןיד ול שי הז (" ,ביי תומש) ['וגו] רקב דע
 ןיאש רמול השעת אל רחא השע ןתיל בותכה
 ירהו שרפמ ג"עי 70 הרומת שירבו C voy ןיקול
 ) 2 «mpm »n השעל וקתנ בותכהש  רממ
 בוטב ער וא ערב בוט ותוא רימי אלו ונפילחי אל
 (בונגת (gb .(* ['וכו] המהבב nens רימי רמה סאו
 = אל ביתכ אהד אוה הריתי ארק [ובונגת אל ל"צ]
 יד יס ףו) m תודלות הלאד אתליאשב לוזגת
 : n .והזיא 'פד 333 שרופמ C7 ייפ 'פ חנ ימוחנתב אבוהו

 < [ובונגת ל"צ] cuam אל «oU we s ךשנ
 אל בותכש [א"פ ל"נ] (א"פ) יל המל sem בתכד
 לע בונגת אל אינתדכל הבנג ונייה הליזג לוזגת

 = אל לכ א'עס 2 men שירב .(''וכו טקימל תנמ
 וילע ןיקול השעמ וב שי muni רומאה השעת

 דמלח תוא +

 א'פלאמ רשע םינשה תוא אוה (18006) ל *
 מ"ד ש"ירו ן"ונ םוקמב םימעפל אבי ('א :א'תיב

 אוהל (סקדבינ =) סקדבול ?m7 =) אנדיל ,אנדל
a3 =(תלשלש ,(אתלמרא ,אלמרא =) הנמלא  

 םימעפל 0« yep תיסלוח ,תילדרח (תרשרש =)
 ,(סונילוי םוקמב) סונילול .ד"מלל  ד"ויה 4350
 םוקמב ד"ויה אב ךפיהבו 9  .(סוטסוי =) םיטסל
 (ןולקיק מ"לב) אתלקיק ,לוגלג םוקמב לגיג ד"מל
 טמשנ הלמה ושארב ר"מלה םימעפל ('ד ,אתלקלק =
 pub םוקמב ןיטנרב ,ןינרוביל opes ינרוב
 ע"ייע הביתה שארב ד"מלה לפכנ םימעפל )5
 'ל תויהמ C .ףולפל ,תיכולכל .ךולכל ,תיחולחל
 טנרבק ע"ייע ותרומתב אב qen ף"וקל המוד
 ירבעב ומכ ויליאש Dm אוה CC ,טנרבל םוקמב
 Co ימרא 'לב = bg ss = לָש = ש ףורצבו

ws (nקוזחל וא רבדח תילכת תורוחל <) ע'לב  
 wn 0 .ארמוחל ,אלוקל ,הליחתכל ע"ייע ןינעה |

 ףליל רוקמה sm buen תילכתה לע תורוהל
 .ותלוז הברהו (תבשל = בשיל ,(תכלל =
 ו"מ a m^ "p דיתעב רתסנ quo דועו +"
 לוקשיל .ד"פ ow ,ערילד aya 'ובותכ ,ינקיל א'ער
 .ורסתיל .ו"טק by ,לוטקיל .ג"מ 'הנס ,רדהילו ימד

 טפשמ riy 553 הלילשה תלמ מ"לב («m אל
 ר"אלבו nicht, nein 9 ע"לב = תירבע ןושל

 סשה תארוהב כ'ג אבו ז-\ ס"לב ואל = sb ירוסו
(Verneinung, Verbotלודג 2'6  הליגמד  ג'רב  

pnym (iיליגמל חיר ייפמ  spaאימ ייבוריעב חיר : Dbןכו ביער א"פ תבשבו יליגמב יישרב ה"כו אנליוו ס"שב  
 ירל חתפמה רפסב היכו men אלר ואל :השעת אל יישריפ םש ייבוריעבו : דזצ תבשב לבא : טיי תוכרבב ושוריפמ חכומ

 ייפבו voy ppib ןכ לע חקלו וירחאל רזחו בש אוהו רמולכ (* .א"ער חילו בייעס v5 'וחכמב שרופמ היכו ייבוריעב ןואג םיסנ
 לר בושת לב : האיפב ם"במרה m^ בושת לבב אוהש ינפמ החכש vns לשו החכש וניא וינפל ,א"י מ"בבו ד"מ ו"פ יאיפב ייא
 השעל «pni ימולכ (5 .דיי דיכ יירבדב י'שריפ ןייעו mm הנמלאלו םותיל רגל ותחקל בושת אל 'מאש בותכה ירבד לע רבוע אוהש
 איבה קוספה (* .ןה 123 ייפמו םש יילוחב 'יל רחא ןיד ול שי תוביתח (+ .יישריפ ןייעו (י' ,טייי (ro םתוא בוזעת רגלו ינעל לש
 דואמ בוט ןכל י'שרב שרופמ ןכו 'וגו רימי רמה םאו השעל קתיכ יוגו ונפילחי אלו ביתכד ואל יכ שרפל ומצע תעדמ וגובר
 אל היכו )5 n» "y. תועטב והועטק ע"פדב לבא יתחסנש ומכ קוספה לכ-ןייצל שיקו דיל יבו יא ו"ו י"כב אסריגה
 יו B/D p/3 אתפסותב ייאדכו-(איי טיי ארקיו) ובונגת אל ליצש עיבשפהב ביירגה שיגרה רבכ לבא יא טק יעב בונגת

qoa py!ס"שה  Uiהיד מ'יבב י'שרופ ןייע אוה תועט /2 תומשמ בונגת אל ונייצמש המ לבא ו"פב סיטב םשו לינה  

1 



 er א ומ יל יב

 ןיכרעב שי 'פב ירוחאל יתרזחו רבד יתרמא אל | רממו עבשנמ ץוח וילע ןיקול ps השעמ וב ןיא
 רמוא יתייהשכ, p G'yb^ ו'ט ^33 וניצמ 151 'מגב
 יש אר רוזחל יתכרצוה אל םדא םוש by רבד
 רברה לעב bw sm אלש תוארלו ("ירוחאל
 רקשמ יניאש ששוח יתייה sb םש mm 'יפאש
 רחא ריזרז ךלה אל ,('*"ערה ןושלב ורמוא ןיאו
 YD תשרפ הבר תישארבכ wb אוהש אלא ברוע
 אל ג"ונב ה"יחא]* — ,והיפ פיר ונינפל ושע יהיו
 yp'3 ב"צ ק"בבו ^0: אלא ריזרז לצא ברוע ךלה
 ריזרז ךלה םנחל אל רמוא רזעילא 'ר ub "ילוחו
 ףופ 'קליב ה'כו ונימ אוהש ינפמ אלא ברוע לצא

motnקליבו ז"ס זמר שיר "טפוש 'קליבו ' "bmp 
Dםימעפ הברהו — .םנח לע םשו ,ד"צשת זמר  
 א לא ינשה ויצחב אבו אל תלמב רמאמה ליחתמ

"vyתבש :א'ס .ט'נ :ר"ל 55 תוכרב מ'ד  sb 
 DU 4YD' + ג'ס :3^ "יבוריע :טייק + ט"פ :א"ל
 גיל טיב ilb "יחספ + א'כ .'5 תינעת V3 + 'ד
 ,'ה :'ד ז"ע :ב" b .ב"ס .ח"ל 'ירדנ :'ם "טיג

"mb 4^א'ל הדנ :ז"כ דימת :'ק :ח'צ :ח'נ . 
 : מ"ס "ישוריק y" עירובי"  ab דע .. אל —
 אל — :א'ק "יחכז im ז"ע .ו"ט 32 ,ח'פ ייטיג
 אל . . אל -- ,א'עס ג"כ 'וכמ :'ז 'וכרב אלא רוע

weder + + nocl)3: + ד"נ 'יבוריע ^p ^nDbימוי  
 -- א"ע יישודיק ox $34" 'ובותכ ?sy  כ"ע
 vx "יבוריע :םיללכ mew לע ריעהל שי דועו
 אלא וניא לאו ןפ רמשה ימאנש מ"כ ,יד "ועובש
 אצומ התאש םוקמ לכ נ"שו .'מ 'וחנמ .השעת אל
 םהינש תא םייקל לוכי התא םא השעת אלו השע
 השעת אל תא nm השע אובי ואל nw בטומ
 bt" .ב"כש p" יכאלמ ריו ןירס ה'ד 'פסותה ש"ע
 השע mp הב שיש השעת אל תוצמ לכ .א"מק

psד"מ ג'פ 'וכמבו ,הילע ןיקול  psהילע ןיבייח  
 אל תוצמ לכ הנשמב 5 "ישוריק ys ש'ע
 אמרג ןמזה אלש ןיב אמרג ןמזהש ןיב השעת

 הרומת שירבו (''וכו םשב ורבח תא ךונמהו

 וז רככ לכואש העובש 9'6  'ועובש שירבו 6'ג)

 וניא רמוא ןנחוי 'ר . . הלכא אלו ovn רבעו םויה
 השעמ וב ןיאש ואל ('היל הוה ד םו ש מ הקול
 .'וכו וילע ןיקול ps השעמ וב ןיאש ואל לכו
 העש לכ 'פר ג"סב וילע ןיקול ps תוללכבש ואל
 .('לשובמו אנד ואל an ןצרחד ואל (ב'ער אימ םיחספ)
 תונועט שי ךומסד 'מגב (*ת/ו א ב תוחנמה לכ 'פנו
 חבזמה יבג לע שבדו רואשמ הלעמה cna תוחנמ)

Leהמ .תוללכבש ואל לע ןיקול ןיא רמא ייבא  
 תומביד ג"רב C555 mw וניאש הפקהד ואלל

^p 0m6 המ .לק ךכיפל םישנב גהונ וניאש  
 p^ אדירג ואל יוהד (א'ער ^ תומבי) רמחמד ואלל
 וומחב תוייפיל אבה הובא הילרומאד
 6 אדירג ואל אוהד רמחמד ואל ןוגכ
 ךתמאו ךדבע ךתבו ךנבו התא C) ,יכ (mot רמאנש
 רפא אק המהבב רמחמ יכ הנימ ןניעמש ךתמהבו
 (1וש אר תק ו לחמב רמח 'עבונשריפ רבכו אנמחר
 שרופמ nono) םירב השא לע רבג ילכ mm אל
 C ינוקיתב שיא ןקתי אלש (Co ןיריזנ ינש 'פד ג"רב

UEהקול הורעה תיבו יחשה תיב רעש ריבעמה  
 שיב םש) השא לע רבכג ילכ היהי אל םושמ
 םירחאו ורוב ימ םדא ךופשי אל C9 (דומעה
 הושכ תחא nm 'מגב ץלוחה 'פב ןהל ןיכירצ
 ,גיכ םירבד) וינדא לא דבע ריגסת אל ,(.ד'מ תומבי)

0nלע דכע חקולב רמוא 'ר  nisבותכה וררחשל  
 ^2«( ץראל הצוחל וא 'מגב טג חלושה 'פב רבדמ

ovo(טיי  ,גיכ תומש) ומא בלחב ידג לשבת אל  
'bT 23רבכו 675 ןישודיכ וב שדקמ שיאה  

 (.טייפ יילוח םדה יוסכ 'פד ג"סבו C523 'עב ונשריפ

 רמא (ז ,'ז םירבד) ['וגו] םימעה לכמ םכברמ אל

npnינאש העשב 'יפאש ("םכב ינא קשוח  
 «JT םכמצע םיטעממ ons הלודג םכל עיפשמ

 דועו חנ פייר ונדמליד אתליאש לע יאקו א'ס לייצש ליינ wu םוקמבו לינה יתליאשב ובונגת אל ןוכנל היכו ובונגת אל
 וריבח ל ל ק מ ו «n ץוח רוטפ השעמ וב השע אל הקול השעמ וב השע גיונב )! .ךורעה ייפב ךיראהש ע'יבשפה ןייע
 חייר ייפבו םיש י"כב היכו יוכו ללקמהו ירומתבכ w^ םשו DU קר וניבר ייגכ ייא ,זייט יוכמבו .איכ יועובשבו םשב
 ייל ירומתב לבא :ג"ס םיחספו א''ער זייט יוכמבו .א"כ ףדבו םש יועובשב היכו )? .ירומתל הימגר ייפבו יוכמבו יועובשב

 : המ ה"ד םש יפסותבו יוכו וניאש ואל ןכש i703 )9  .י"כב היכ (+  ,חייר יריפ שיייע )5  .תיל הוהד םושמ י"ר ירבדב

 ואל ןמ טמשנ ץ"פדו ביהו ריב ט"ק י"כב לבא ד"לו יבו sy ו"נ ייכב קר ה"כ (? | ייל יומביב )9$ 533 mw וניא ןכש
 ליחתמ voy ימש יתארקש ילש ךורע "3 ןכו ר'מל דע ונייה ךורע לש ןושאר קלח לע ותנוכ (5 .ארירג ואל דע ארירג

 (.דינק תבש) ותמהב רחא רמחמה ייפ םשש cw רמח יע לע וניבר ןויכו .1, דצ אובמ jy ד/ימל תואב הינש תקולחמב

 חכומרכ חירל כייג ךייש ליינה יייכ vipy יתחסינש המ יפכ תומביב nbn ןכו .(אנליוו סישב) ny ייפמ קתעוה ל"נה 'יפהו
 עייפרבו m m'p'£ (Y3, ויו ייכב היכ )?  .שיע רשכה ןכש היד .יו תומבי יופסותו ונתיגוסב א"בטירהו א"בשרה ייחמ
 ג"ונב .f) .מ"ר ,ב"ח )1.05( ןקתי אלש vun כ''חאו יוכו רעש ריבעמה הלחתב ךפיהב רדסה ונינפל )10  ,ונוקיתכ

 .היימגר ייפב ייל ןכו ייל טייק י"כבו ,שאר דיל ביה יבו יא ויו visu ע"פדב ה'יכ ('* .םכב ינקשוח לארשיל היבקה רמא
 ורמוא pan רקשמ וניאש ששוח היה אל :םויסה (ne (:זיילק ףד יגנא י"כ ץבוקב) ןיכרעל v3 ה"מגר e קתעוה ('*

 .יתומא אל היד :חייק תבשב יישריפבו שיע א"ל םש דועו ןושארה ייפב יישר ךלה וז הטשבו ערה ןושלב
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pobקלטו  jb mewארגיא  be»תב התצי תמו  
 ,ב"הועה nb" ןמוזמ ארצק ארנאל ףא הרמאו לוק
 ארצק לש יטרפה םש אוה הנושארה הפקשהה יפל
 קילס "גה רקיע אצמת רשא לכ 'פ ר"להקב לבא
 לכ ילבו ^9! sw jb הימרג קלטו ארגי א ל
 ןכ עמשד ןויכ :ןושארה םוקמב םג ל"צכ קפס
 הרושה בוברעו 'וכו הימרג קלטו אר גי א ל קלס
 DU ונניאו ז'ע וחינשה אל םישרפמהו סופרב ןמרזנ
 תמאב W" יתהגהש ומכו יוועל 'חה תעדכ יטרפה
 mb ב"יפ תובותכ 'וריו : ב'לד ט'פ 'יאלכ 'וריב

 .ש"ע

 יל םעו תחנב ונינע ז"כ ,א'כ א"מ טא מ'למ) טָאְל
 לבא C ,גיל (mee ימאל ומכ וילאש

 353p" תא ('אקספב (םינפב ןייע הדגהב שרדנ
 םעה סאמ יכ ןעי Co רצ won ברד אתקיספ) ימחל

 61 («n we טאל םיכלוהה חולישה ימ ns הזה
 אוקמה לכ לע ונרזח Caos שיקל ןב ןועמש 'ר
 ךלמ היקזח הז אלא ,טאל ומשש םוקמ וניצמ אלו

mvשיש הו קמב לארשי תא רהטמ היהש  
 .ט"אל pio האס 'מ וב

 ןב dé י"למו אל ןמ בכרוה וניבר תעדל) ייאל
nicht doch mein Sohn!ןייע פ"למ ד"עפלו  

 תיריב 'מגב השא no3 'פב ינפמ ייונפא )0753
 בלח תלכא ול רמא 'פד ג'רב Cro) תבש)

mee»ל 020  Cowאכה  Con)הירובד ץירתמ  
 sb ^p" ,('יתלבט אלא יתאמוטב יתדמע אל
 יכ עדו nons]. (G3 qv ללבוש 33 אל
 תבשב b" ןכו ."תמאב, : יאל י"שריפ םש תבשב

bpייונפא יאל  meeה"כו  ^oה"כ ק"בב : 
 א'ער ז"ל הדנב ה"כו ייאל ל"צ ךורעה ^35 לבא
 ,תמאב :ייאל י"שריפו אוה םרוג ימנ יאה ייאל ל"א
 תמאב י"שריפו הנפומ ייונפא ייאל א"ע 'ט 'גיגח
 םיחפפ איה םדא ידיב הירב יאל אה י"שריפ ןכו
 יקליבו ואל אה 'ב p'ib י"כבו תמאב י"שריפו ,ד"נ
 טרופריא י"כב ןכו Cn'y רצ םיחספ («^b אלא י"כ
 לע rw ל"ומהו וול אה 'יבוריע ףוס אתפסותב
 )143 מ"קוצ 'צוהב) וול sa ל"א n'es "יבוריע 'פסות
 'תפסות 'סב ןכו וול אה תודוקנ אלבו"ו י"כבו 'יסופדבו
 וואל אה ,ואל אה "יא ו"ו י"כבו 'יסופדב "יבוריע
 אלא YT י"כבו "יפופדב א"פס am" 'תפסותב ןכו
 הלאה תויעטה לכו .אלא : קר 'פריא י"כבו יול אה
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 ש'ע 'וכו ץוח ןיבייח םישנה דחאו םישנאה דחא
 אל לכ ב"עס 4^ תוכמ .האלהו .ה"ל bw 'מגבו
 yr" .ו"ט ש"עו וילע ןיקול השע ומדקש השעת
 שירב 56 'ועובש 'ילוח .ט'צש b^ יכאלמ די
 ,השעמ וב ןיאש ואל + . השעל preso ואל ךרעה

vתוללכבש ואל א"ער א"מ 'יחספ ,ה"עש 'יסיכאלמ  
Donתבש .ב'צש ,א"צש "יס יכאלמ  qp 

 ןיקול ןיא 3^1 .תתימ תרהזאל ןתינש ואל א'עס
vy voyיכאלמ דיו 'פסותה  "pאבה ואל ,ג"פש  

 'מא ןנחוי 'ר voy ןיקול רמא ל"ר השע ללכמ
psוילע ןיקול  enarואל .תארוהו .נ"שו ,ד"ל  

 האלהו א"עס 'כ תומבי ץובקבו איה םשה םוקמב
 אדירג ןיואל :םש .ןיואל יבייח ב"עס wy ,ט"מ
 רובעל .א"יק מ"ב .ןיואל ינשב רבוע ב'ער ב"כ 'מוי
 תבש 'ורי ,ז"מש D" יכאלמ די .ןייע ןיואל ינשב
 ב"יד ט'פס םשו .'ב תרכ ע"ייע .ך"ע ט'ר ז"פ
 :'ד הרומת quo ל"צ ןייוואל vb אב א'עס
 ק"ב הלילש תלמ תארוהב םג לבא — wb" ירת
 ייבוריע +:ה"מק תבש ,ואל יא Ub "ישודיק +"
 םא .'ם ק"ב .ii : ח"נ mb" 4^ ק"מ : םשו 73
 ט"ב ת"יב רושקב ןכו vs ואלב ,^ םשו ,ואל

agpואל .אתזרכא אלב :ח'ק םשו ,אמח אלב  
 ואל א"עס ט"ל יישודיק :ט"יק ג'ח pr ע"ייע אקוד
 — yw] ח'צש b^ יכאלמ די ןייע איה אתלימ

 ,abmüden תופיע ray יִאְל 553 הֶאְל מ'למ) אל
sich bemühenהתאו(טאלכ ךלה 45% ע"לב ןכו  

 esi יהלשמ תאו ^ann (Q ה'כ סירב עגיו ףיע
 ,ויאלו Qe) טיי תישאיב) ואליו 'גרת ןכו ה"יחא]*

 ב'מש 'גרת my ןייעו ןואליו (חיי 0 (mee ואלנו
 3 bn 3b so Me Mgr py יניב
 ws" 'גרת smsb ס"לב אתואיל ab םשהו
 ;'ז ,ו"כ םירבדל ; א"כ  ,ג"כ רבדמבל  ;ב"מ א"ל

TRUEז"ב \/ימ ייעשיל »05 ; i3. Wwו'ב "מריל  
 על .(יהל = הל ע"ייע mp ח"כ «y 'קזחיל ;'ה
 'גרתבד תואיל אנשיל לכ ןמגרותמה בתכו (יעל =)
 כ'ע ןיעב תועל םגרותמ pon ילשמ בויא לש
 — yb] 'עב חיכואש ומכ יכרע ןושל ךרדכ אוהו

 יפ vbnp cn לע b" אָרְניִאְל 5( ארגאל *
 לכ הרמאו לוק תב התצי המכח הבוט

 ב'הועה ייחל ןמוזמ יבר לש ודפסהב לצעתנ אלש ימ
 ןכ עמשד ןויכ אתא אלו ןמת הוהד הרצק ןמ רב

 ייכב ןוכנל ח"כ (5 .רמא ארפק רב 3723 (? .אתקיספ ןמ עוטק אוהו טייק יייבב ה"כו 'ספב (w"5 'וסב סייטב ר"פדב )!
 יותירבל יייב ה"מגר 'יפב הייכו )5  ,ינפומ ייונפא יאל i533 (+ .הוקמב גייפ ילשמ ידמבו 'תקיספבו הוקממ עיפדבו טייק

 ג"ונב )  .ומכ סיטב ריפדב )9  .הלמה וז ייל יחסונבו יייאל : דיויה לע וק םשו ::איפק "ףד יקילייגנא י"כ ץבוקב םש
 יזיפ ר"פרבו דילו יב «Y י"כב m/s (5 | .ךורעבכ im^ םש הימגר ייפב לבא יתלבט לבא יתאמוטב יתדמע אל ימנ אכה

 .ןב ל"צו ןכ יציניוו יפדו ט"ק «v3 יא Ya ייכבו .בינש (py ימאו ליסאב
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uemםיבתוכהל  menoןכשמל לאשוהו ימינפ רבא םש מילמו 335 ,בל | 'יאש ייאל הלמה תעידי  
Herz, Gedanke, הבשחמו ny" לכשה: 

p" mi 9ןהילע הנתמ  a3םיחבזד  )^ 
 (:ו"ק תוגותכ) תולזג ינייד 'בד אמק הכלהבו (ביעפ

'emםיכסנה 'מגב הדותה  Cty mm)ק"פבו  
 תישארבב ,(.א"י 'ועובש) הדוהי ןב ש"ר 'מגב תועובשד
 בותכ ys םכבבל ודעסו (ח'מ) ט"מ תשרפ הבר
 'מא ארה n n^ mew) םכבל ודעסו אלא ןאכ

psvהיתעד איה םיכאלמב טלוש ערה רצי  "^ 
 ןאכ בותכ ןיא הליחל םכבבל ותיש 'מאד אייח
 ןיאש ^Cam O ,ה"מ םילהת) םכבל ותיש אלא

owטיפ) תוכרב ףוסב .אבל דיתעל טלוש ערה  
 (* ךירצי ינשב n) 0 םירבר) ךבבל לכב +.דינד הימ

 nob אבילא b^ ב"א) — .ערה רציבו בוט רציב
 ןיאצוי םירכזה — (בלל ומכ תעדל 'מגב תלגרומ
 המהב nb3 'פב 'מגב p^ (בימ היפ תנש) ןיבובל
 ןיא 'פב ןיבובל C (mmn ל"צ] «ey ,6: 22 םש)
 (איעס ב"ל (nt 'ִמָגַב ,(ינשמב ביער טייב (ry ןירימעמ

 תוחילסד אקספב — 'וכו בובל רוע והזיא ר'ת
 בביל ךחכ הפיי ול רמא Crop רצ כ"רד 'תקיספ)
 התעו 6^ ,ד"י רבדמב) רמא תאד המכ C הרובגב חכ
 רובד ןמ ע"פדב n^nw]* m חכ אנ לדגי
 י"כב לבא ומצע ינפב TW ^W אקספב ליחתמה
 הנבנ יכ יתכשמנ וירחאו דחא ךרע לכה ןוכנל ט"ק
 beherzt, muthig sein ונינעו 35 ןמ 235 לעפה
 ע"לבו בל ^J ןמ בל ץימאענכ יסרפןושלב הנבג ןכו
 יא" ("a בבלי ארקמ ןושלב ןכו טוס ל
 תעדל ךיתארה ונבומו ל"נה 'תקיספב ןכו 0^
 ר"לב ומכ 33b p'b3 ןכו .םש ןייע ששג ךרעב

y35 cordatusבלה  »ermuthigen, beherzt machen 

 ובבלמו ונב תא לטונ ךלמה mm ז"עפ ר"בב ה"נכו
 היהו יראה תא גוויז תאז ימ D ר"שהשב "וכו יראב
 אבה 'עב ונדמלי pi me 'וכו ונב דגנכ ובבלמ
 ןמג ס"לב ןכו בלבל לפלפ ןינבבו vn vy ז"חא
 אבלבלנ ד"י 3^ ,ר"י תומשל 'ב י"רת )35 םשה
 קוספ ותואל יתליכמב) הדגאה bp" אוהו ןוהילבוקל
 35 חווצנ תרמוא nns) Gron ביפ yn" יוריו

mלעפה דועו -- ע"ומב לוול ע"ייע ילוולנ 'ב  
 הזו בלה דגנכ ערוק וא ןתונ "פ בל םשהמ בבל
 עורקש לכ 325 רוע :ל"נה ןיבובל תורוע ev^ המ
 טרופריא י"כ 'פסותבו 'א דק ע"ייע 'וכו בלה דגנכ
 ב'פ ז"ע 'ורי .ובל דגנכ בוקנש לכ ה'פ ז'עב

 :'מ 'דהנסב םג CAOYD הנפומ ייונפא ייאל ןוכנל
po»)תורוכב א"עס א"פ 'מוי (ח"פתת זמר 'ר האר  

 ןוכנל w mp! Ty ey^ :ז" תומכי arb ,ב"ל
 ביתכד "85 :םשו ,יכירצ ךהצימ ייאל :'ו תותירכב
 'יבוריע .היפוגמ וערפא wb" ב"עס ב"כ 'מרי ,'וכו

i^איזח 'מ םויב ייאל ^ 'ותירכ ,ותיגילפ ייאל . 
 ל"נו תמאב :י"שריפ ןכתי הלאה תומוקמה לכב
 ,klar םיניעל הארנו ,יולג = 3 יברעו ם"למ ורזגל

deulichהמ הזו הייאל הלמה תביתכ רקיע כ"או  
 ab" ,3^ ףדלו :'ו ףדל 'ותירכב ה"מגר בתכש
 ל"תמעב) yb 'm" .חכשתו קודו vn לע וקב

^e 6462 Ynיה -- אל = יי -- אל תבכרהמ ייאל  
 ןושל קודקד ורפסב ל"דשר en^ הזב ומדק רבכו
 רווחמ ps לבא 'יזנכשא הקתעה יפל 101 ידשכ
 קר בורל הלגרוה הבכרהה וז וא רוצקה הז יכ יל
 ימלשוריב יתאצמ אל הלמה וז לבא ימלשוריב
 הרזגל יואר יתלב ןכל 55333 קר תאצמנש הממו
 תעדכ ja, wahrlieh תמאב ,לבא 4n ^b vat י"ל מ

"nםוקמב ל"רשו לש קודקר תקתעהב רעגירק  
 פ"רו ,לבב ימכח ןושל לע הליגר אל י"ל יב ל"נה
 — wohin? wie so? "Nb] קיתעה ןיקסנעלאמס

 .רוטיל 'ע רחא jp רוטיאל *
 .תיל «^y תיִאְל *

AME 68% לגר תסירד AdE "bm (ל'נ Np3Nb * 
  (Fusstrittתחת  'w-) vos(ד"ל ,יג

 'פדב ה"כ ,יולגיר sbo8b mnn אשבכל 'גות
 ,הלמה וז 'יפב קד אל יוועל nm 'יסופד תצקבו'ציניוו

 66%, bt" רתלאל ומכ תפסונ שארב ל) ןםכאל
(Gasch, schnell ob ogםתחקלו ר"קיוב  

 יל רייתשא אל ('ןסיכאל היל רמא (ל'פ) םכל
 ןסכוא י"לב n^ ב"א) — .רתלאל p^ ,תיחפקד לכמ
 ומוקמ pun ל"נה י"לל ןויכ ה"יחא|* | ,(הרהמב
 המ לכ jb ל"א ג"ונבו Cie ,איח ןייע ףלא תואב
 ארבג אוההל היל תיל תיבסנד המ לכ ןמו תיחפקד

 — [וכו םולכ

N'D'OND *ספל ע"ייע . 

 AUT ע"ייע שרפא 'עב המושרה פ"למ שָרפַאְל *
 : ד"מר

 ע"פרבו p V/33" ןוכנל הייב )3 .איד ם"טב עיפרשבו ,תרמא אדה ןמ עוטק אוהו ר'יפדב הייכ )? .ןסכאל ט"ק ייכב )!
 הפיי .לומ jm בבלי וא בביל ל'צו בבייל דיילו 'בו יא ויו ייכבו רייבו ט"ק 35 ה"כ (5

 איפש ,ב"ח wu y'"y רוביגכ n3 בבל (b'w v3 רובג n3 בבל ךחכ הפי יקיספבו בבל . . הפי ע'פדבו ל"נה v3 לש
yיב הרעה ח"יר יםש לאג עיייע . 

cemא דק 'עב ה"כו )^ '. 

» ce , ל 

4 Cas z IT Me ui. 



5 = = eub בּול =) 35 — בָבִל, 3b 

 רדועמ פ"לכ anfachen 225 = glühen Q9 ע"לב
 n33 Dy ףדרנו תושחול םילחג ררועמ ל"זרדנו
 qne שא תבלב ונדמליב (םינפב ןייע הָביִנ לעיפב
 .ידכ שא תבלב המל C" ^b mee יוחנת) הנסה
 ארייתי אלו ('תושיא ןתוא האריו יניסב ובבלל
 .('הבילו sns) אב C2 ויפ קיב) םנוכה 'פב .ןהמ
 הביל ny" ןאמ GU 'b םש) 'רמג ,בייח הבלמה
 ןאמו שא תבלב m) תומש) ביתכד שכתשמ אל
 )^ d ייעשי) $051 שבתשמ אל ('הבינ ינתר
 יתבחש לכ 'מגב ק"בד ק"פב .(' םיתפש בינ ארוב

0oהבילו תל חג ול רפמש אלא ונש אל ') 
 [ (כיח הבילו תבהלש גל abb לבא
 'וריבו חורה התביל ד"מ Ye ק"בב ה"נכו ה"יחא]*
 Tn" םרג הנשמב לבא חורה ותביל ג'ער ה"ד ק"ב
 וילע הבלמ ג"ע ה"ד ג"פר nav 'ורי ,חורה והביל

nw»םש לעפתנבו ,ןתשפ לש  n35nילבבבו . 

 א"ער b ק"ב םשהו .התבלתנו א'עס ז'ל תבש
 'תפסותה ^3! 'וכו בייח התובלל ידכ 1יּוּבְלַּב שי םא

 םג יא הרמצ n mw ק'בב em" ,ליעל ןייע
 תלחתב 'ייע בבל לעפהמ הז יפלו ש"ע בוביל םשה
 m שא תבלב 'יפש בבל שרש ק'דר m" .ךרעה
 תבלו שאה בהלב ומכ אוה רחא b^ יפלו שרשה

 — [(ויט ,3" םירבד) ךשפנ ms לקשמ לע

 י"לב הנשיה אקירפאב yos מ'למ יִבּול ,בּול = בל
 םעהו יִבְול ס"לב Libya, Libye, Awpón 'ורו =

wbיברע ןושלב  (Libyen, Libyer ^jק"פב  
 ךל ןיא €« הדליש me ךומסד 'מגב תורוכבד
 םירומח 'צ ול vn sow לאושימ דחאו דחא לכ

maoםיעשת ומע ויה אלש ג"ונב ה"יחא]* |  
 ,םירצמ לש הבהזו הפסכמ םינועט םיבול םירומח
 pe סקדבל ע"ייע אבול ארמח :א"נ תבש דיחיהו
 'וריב ג'ונבו יבול : איהה ץראה DU 'שורימ אבוה

navםירג ב"ער ז"ד ה"פר  msanםשו . , םיבולמ  
 םיאבה N^ ג'ע א"לד ח'פ 'יאלכ 'וריבו יבולמ רג
 'גרתו Augón, תינוי תלמ לקשמ לע הזו יובילמ
 אוה ארקמ לש םיגולו יִאָבְול 05 ,'ג םוחנ) םיבול
 'גרתו א"י ,'א ,'א י"הד ג"י ,'י תישארב םיבהל ומכ

^vרתבו יאקוויל םש 'ישארבב 'א ' n^?אנליוו 'פדב  
 סקדבל ראותה כו .\ נאס( ינויה ראותה אוהו יאקוול

yy |ש"מו יבול ע'ייע לופ יבול ןינעש המו — ] — 

 הייחב התייהש דע הערוק השוע אוה דציכ : א'מד
 (בימ mb תבש) ןיבובל b^ — ז"על הבל איצומו

"eiןוניסרוכ ע"ייע :ז"ד ח"פ תבש , ann y) 
 אקיספ השועה :ב"יד bb" תבש ^? לעפנבו

i5(בבלל ד'פס ארתב אבב םילכ אתפסוהבו)  — 

 בל םשהמ ,בלבל qw ןייע me ונינעש המו
 הליאשהב הזמו םיחמצ לש ךרה םינפו חומ — עילב
 רמת המ ה ,יד םיטפוש) 455 ושרדב ,ד"י 'לינמב
 רודה ותואבש לארשי ףא דחא בל אלא ול ןיא
 n'5 םימשבש ןהיבאל ns בל אלא םהל היה אל
 רבדמב 'מוחנת א"מפ רב ןייע דועו :ה"מ 'כוסב

^Dר"קיובו .ה"מתת 'ר 'ילהת 'קלי ג"פ ר"דמב ו"ט  
p'pוכרב :םדאמו — .הרמת לש הבל בלול 'ל ' 

 וב pi ובל ivo ק"מ ,ףקנ ע"ייע ופקונ ובל :יז
yyשלח ע"ייע והייבל שילח .'י תבש ,'ב סג , 

 אביל .ה"ל 'דהנס qos qno  ,ן"כ תועובש
 אל אמופל אביל רתויו 'פ ר"להק ,ישניא ישניאד
 ,דיפפ ר"ב ןייע sme ךפיה אביל m 'וכו אילג
 — p*5 y'"y ע"פ ר"ב n'5. רומזמ םילהת 'דמ
 דחא בל והזו תעדו הבש חמ ל לאשוה מ'לכו
 לש ןבלמ איצוהל ,'ב 'מויב ןכו ,םימשבש ןהיבאל
 תוירב לש ןבלמ איצוהל ידכ ז'פ פ"ס ר"ב ,ןיקודצ
 ובלב ומגש b" בלה תשורג :'כ םירדנ .'וכו
 'ג בנגש יפל ח"מ א'פ 'טוס ץובקהו .השרגל

 nb" 'וכו לארשי בלו 5^4 בלו ויבא בל תובבל |
 םדא לכאיש םדוק :3^ ב"ב ,תובבל ל"צ may :'ט
 התושו לכואש רחאל תובבל יתש ול שי התשיו

psבל אלא ול  nsראובמ ךררש 'פ ר'שהש  
 'מוחנת .ןבל ע"'ייעו וב תוחמש תובבלה לכש ןונבל
 | , ^Q א" 2520 םכבבל לכב 'ב "יספר אובת יכ
 ןידבועש העשב םינהכה תא ריהזהל בותכה אב
 ינפל דחא תובבל יתש םהל mm אלש הדובע
 העשב 'א D" ףוסב ה"כו רחא רבדל דחאו ה"בקה
 יתש םכל היהי אל ה"בקה ינפל םיללפתמ םתאש
 יילוח אנקיר אבילא שארב ף"לאבו — 'וכו תובבל
 הליאשהבו אביל לע = אָּביִללא ומכ sym (א'ער טיג

^bאבילא ע"ייע תעדל  "nאָּביִלַא ל"צו ה"פ ] — 

 תעלבהב )2,2 (mme שא תבלב מ'למ וא) בל
 ,brennen שרשה 305 כ"או n3gbs nnn א"הה

entflammenבהל ם"לב  ysלעפמ וא ;-=4  nab 

no» )'ביפ ר"משב  nan "mona!אבילו עיפדבו ,ט''ק ייכב ןוכנ ה/יב (5 ,דחא עיפרשב לבא ר"פדב ה"כ (? .שאה התוא . 
 םגו תובנל ידכ ולשב שי DN חורה ותבינו הבינ הנורחא ייג 'יא ו"פ ק"ב יתפסותב (* .אבינ ע"פדבו טייק י"כב היכ (+
 תבלב ביתכד הבילו רמד ןאמ הבינו ינת יינת תיא n» cn יינת תיא תואפריג יתש ואבוה ג'יער n'y vb קייב יוריב
 יאבילו ס"טב cU רי'בו Dior 11 953 mo :(5  ,(ימ .,יכ :יימרו) 'ת.ריע ריב שיא פ יבלב היהו הבונו רמד ןאמ שא

 תבהלש לבא ייא :יט mua לבא ביעס טינ קייב היכו (* .תלחג ייל עיפדבו ד"ל ייכבו דילו ויו ייכב ייאדכ הבילו ל"צו
 .בייח תבהלש ול רס מ לבא םש קיב יוריבו ןעכנימ םייש יייכבו בייח
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 לכ VNE 17815305 1112: יאבל 548 .חוע
 אכיא םיגד הברה םש ווייתשנוםימה
 ירווכ יבל םוקמ םש א תידבמופ 735873
 ס"ד לעב py" (ונינפל ספרנש ומכ) "53 ושע ^38

Gu)ואצי יאבל אתידוב רהנה ןושאר ןושללד  
 רחא ןושללו םיגד םש ורייתשנו וילאמ וימימ

^Dאתידבמופ  "b!יאבל אתידבמופ ריעה ינב  
 אלו כ'ע םיגדה ודוציש ידכ 'וכו ךוד ושע ירווכ
 ןושאר bs יכ ל"נ רשא תאו ותעד ףוסל יתדרי

owיומאד אכיא 'לבו ךורעבכ .אתירב י"שר  
 י"שריפ יאק אתירב non לעו ךורעכ כ"ג אתידבמופ
 פ"ל אוה אתירב יכ ל"נו 'וכו םימה לכ ואצי 'מולכ

^p 2:לכ לע הלעמל הלע  emיאבלו  sin 
 אָתיִיִרַב — .אתירב כ'או won ילג ÀJ eb כ'ג
 pam ןכו ויתודג לכ לע won ילג ופצ יִאָּבְ
 G'y הינ רצ) הכאלמ pip םדאה תרותב ן"במרה
 B^ יראוכ יאבל (" אתירב רמתיא דעומ יבגלו ל"זו
 לע ןיטש םיגדהו ויתודג לכ לע רהנה הפצ
 ןניסרג אל הז 'יפ יפלו .'וכו ץוחל ואציו רהנה ינפ
 תאיג ץ"יר סרג אל ןכו "יגוסב ק'מל jon ןייע םופ
 וב ולע רהנה ew אתירב bm ז"י דעומה לוח 'לה
 איבהלו דוצל אתידבמופ ינבל הבר םהל ריתה םיגד
 יאתידבמופ סרג רשאכו וניבר ^5 יפל לבא .'וכו
 י"שר 'יפש המ יפלו .ומלהל השק רבדה 'וכו יאבל
 תלחתב םושרה םוקמ אוהש 5^5 ,epe ov" יאבל

qunוניבר ^35 ןיב היהיש המ היהיו . paיגכ ' 
 קיתעה ק"מב n'm ,אוה קחוד ןושלה ןונגס ם"שה
 יאבל אתידב ינבל ארש אבר :הזכ ס'שה ןושל

 — [רווכ qw ןייע דועו — .חלמימלו דצימל

v5) 2b2( ע"לבו .דַבְל  pupרובחו רושיק  
befestigen, anschliessenדוגל (+סוטומ0מ,  

 335 6: 'ד "בוריע :5 יכוס) המוקע ןפודלו דוכללו
 03 אנוה Dun ה"יחא|* ,('ב) דג 'עב ונשריפ

 ז"צ תבש ב"עס ז"ט םש ה'כו ימד דובלכ ,'ז 'כוס
 דוג יא SD 'יבוריעמ wm איבה ל"נה 'עבו ,א"עס
 םשו ,'וכו ןנירמא דובל וא ג"ונבו 'וכו ןנירמא
 — mmn] יתשמ דובל , . תחא mob דובל :ז"ט

12b — N35 ּו 

die erste Brustmilch au ע"למ ד"עפל) אָּבְל 

 פ"לבו  gevonnene Milch às(םינפב 'ייעו

 אבל CI 'שורי 'גרת Cn n^ mess). 55m האמח
 רבד לכו ןמוש י"לב אפיל B^ ב"א) — .אבלחו
 לע ב'ר תנומ ה"יחא]* — .(ןמשו האמח ומכ ןמש
 y' וקיתעה ןכו \/ח6 = .Oel, Fettigkeit Aia י"ל
 קיתעה סוכמוסו \/ח606 ג"כ ,'ל 'יעשי ןמש םינקז
 יי'טפוש) ןשד קיתעה ןכו AAmog Cn ,איי רבדמב) ןמש

 סולקנוא 'גרתב ה"כו € oy םילהת) sbm ('ט ,יט
 ותרזגש רורב ל"נ תאז 553 לבא jov :חאמח

 המהב וא השא רדב שיש בלחה mm ל"נה ע"למ 1
 6 י"למ =) colostrum $53 ארקנו התדיל רחא
 םימיב ותוא ולכאו (דד לש 35n 650650, דועו

 m an לאיטראמ ןייע ךלמ ינדעמכ םינומדקה -
 'ינה לבא .ע"ומב ע"ייע ןימש י אוו ל י"רתב ג"ונבו ,
 ךורע י'כ 73785 :ג'נ 'יבוריעב ה"נכו רקיע ת"יבב 4

ya aךילכואד יאת 'ציניוו יפדו ד"לו 'א ו"ו "5 את  
 pi ^w ךלש 'עב לבא אבלח .ע'פדשנו אבל 3

Eםינשיה 'יסופדה לכו ם"ש 53 ה"כו אבל 'יסופדב  
 הינה ל"שרהמהו (אנליוו 'פדב) n 'יפמ חכומ 1« 5

Aאיבל : qpיבוריעב סיד ' "xלע ריעה אלו .ב'ק  
Eאבלק ע"ייע דועו — את 'ע ] — 

N25 1םוקמ םש ל"נ)  Aífa, Libaסואיבילאפ)  zn 

 סירגיט די לע (Nisibis) ןיביצנל ov ךרד (א'ג 1
 ג"סב (רהנה ילג p^ םינפב 'מושרה פ"למ ילוא וא |

 יאבל ('יאתידב םופ ("N^ p ןיקשמד ק"פד
 ורייתשנו men ואציש רהנל ךרד ושע b^ ירווכ

mumדעומ לש ולוחב הז רבדו . me6 אתידב  
 ry ישוריק) ןיסחוי ^ 'פד ג"רבו .רהנה יפ אוהש

(Uy Eא'ס .אתבשב \*יאבל \'ירווכד אריפ ופקאר  
 ירווכ ותיא דוצ אמלע ילוכ לוזא יאבל (* אתירב ;
 תואחסונב 2/8( — .והיינימ חלמימל אבר והל ארש :

 (e^ אתירב אלו אתידוב בותכו הנניא אבל הלמה
 ייל יישוריקב יכ ל"ר ה"יחא]* | 002 םש י"שר
 אתידב 'עב הנהו .אתידב "ינה ק"מבו .(יאבל) אבל
 אתידבמופ ד"א 'יגה י"שר י"כב יכ יתכראה רבכ
 "פה םגו יחכונה 'ע לש ןושאר b^ םע הלוע
 R^ י"שר י"כב יכ דוע עדו .ךורעה b Dy^ םיכסמ

 יאתידבמופ שיימאו ליסאב יזיפ ר"פדבו ,תובית יתשב ןכ W Das^ ייכ .בורבו (: זיי ,ב"ח) אתידב עיייעו 'ציניוו יפדב ה"כ )!
 היכ )*  .אתידבמופב :זימק לוכשאה 'פסבו ף"ירבו אתידבמופ ciam ירמאד אכיא יפל Db) דצ ק"מ ס"דב) Vv י"כבו
 ייכב D'E3 בכוורי.  *) n'3 ג"ונבו י"שרב ןוכנ היכו (5  .אתדבמופ ר"פדבו אתידבמופ עיפרשב לבא יציניוו יפדב ןוכנ
 p יעב ישמא יפדב ה"כו אתידב ביה י"כב (* .אבל ןאכ ע"פדב לבא ןינעה לכ ייפ שיעו יאבל in ףק יעב הייכו טק
 :דוקנ 'א ו"ו י"כבו אתיירב דיילו יבו יא ו"ו "3 לבא ט"קו ר"ב י"כבו ןאכב א"פדב ה"כו אתירב םש ץ"פרשב לבא יו

 .יאבל תויהל ךירצו יאכל אתייארבב 'ו ףק יעב אבוה mr םהרבאל דומלתה ירקיע י"כב ןכו ס"טב אוהו «cus אתיירב
 יעב רמול יתיצרש ומכ תועט הנניאו אסריגה וז לע mir דומלל שי ןאכ בתוכש המ יפלו אתיירב אשראוו ידבו )5

 .אתידב



 ןידביל pay םינושארה םינויצב יכ i ה"יחא]*
 םיקוניה ךרוצל 4258 הפיטעו ךירכת םדוקה 'עמ
 ןויצבו 'א Bb ע"ייע יקוני יפופל im םידולנה
 («n»n לע ןירפותש איקספ ןינע כ"ג ןורחאה
 הלמ ןינע ןכו דגבל יונ ןימ אוהו םישנו םישנא
 לכ ללכל יוארה ןמו ,ךרעה nonna המושרה 'יברע
 םיאצוי דחא גשוממ יכ דחא MD תחת םינויצה

punדגבה בגב קלח 353 ע"לב אוה התולפק  
 םכחהו דגבה טישכתל איקספה וב ןירפות רשא
 ןשלבה יניעמ םלענ םגו הזב שיגרה אל יוועל

 — [רעשיילפ

  pp125יסד, י"לב םיבול ,בול ןמ ראותה) \/

Libyeus, Libyscus, Li- ר"לכו Aufuxóc j 

  (bystieus — aus Libyen, libyschםרכה יאלכב

 ("םיאלכב ח"פ  o.('םילמגל (' סקדבלה תא אלו
 סקדבלה תא אלו (א'מ היפ המהב המב 'פבו '(

 תבש) 'רמג ,איבמורפב  CNיגפב אכול ארמח .
 דפרזלא,   wyייאלכ  mbאילר « GUיאנת תיא

 ("ונתד pyra") םש לע ("פקדבל ("רמד ןאמ
 וידעצמב םישוכו םיבולו ( G/D ^ 5825רמד ןאמו

 פונהב>א (" םוקדבינ  Cרמח ("' פונהבא יאמ
 םירג יעב ("היעשוה 'ר רמא הנוי 'ו .קלס

 םהל ןיתמהל והמ ('"יו בי ל מ םיאבה « )" e'ג
j'en ןנאד המ ("הי רצוב הנוי 'ר רמא תורוד 

  wow qmהיל ןיחווצ ןוניא ביטר ('' אוה רכ יירצמ

bp335 — "ab SOY 
(gekrümpeltes Stück Zeug, Filz »À y/b3) 35 

mes(טימ טיפ) םיאלכ . Cpusbnןירוסא  
 C דבל לאעמשי 'לב pop ^b ןיעוש ןהש ינפמ
 feliro ט"יאלב אוהו ה"יחא]* — .ו'רטליפ זעלבו
 ה"נכו — .א"לב א 'צ ליר ב"נש ק'העבו ץליפ
 ,. םידבלה תא תוברל ןינמ 'ד קרפ 'ישודק ארפסב
 m" lb 'וכרב 'ורי .,זונו יווט עוש אוהש 333

putר"כיאבו ןידבל  (pהלא לע  paroל"צ ןידיבל  
 ג"ע י"ד b" תבש 'ורי .ז"חא אבה ע"ייע ןידביל
 'תפסותו ה'פ ב"ב ^55 'תפסותבו איירביל ןיליא

n'es ^y»פסות דיחיו 'ב בע ע"ייע ןידבלה ח"פסו ' 
 תפטעמ השועה . . דבלה ןמ קולח השועה םש ילכ
 דגנ ליעמו תפטעמ 53\) ע'לב ארקנ ןכו דבלה ןמ
 :ותחבגב ה"נ ^a 'קיוב 'א ?Cm 'גרתו .םשגה
 ע"ייע לבא ולש בעו הובג pons 'מולכ הירבלב

 - בר בח 2 חג

 ןירפותש המ pon דועו ןושארה pays אדְבְל = 135
 Tunikbesatz 9^ ע"לב ובגב דגבה תנותכ לע

(auf dem rückwürtigen Theil der Tunikמגב ' 

 תליגמבו "Cn ביפ m333 'שוריב ארוק היה 'פד
 (גאורב השעמ הירב הלא לע יפ) םחנמ ינממ קחר יכ הכיא =

 ןיבזמ .דיבעתיאו יונקנק pin יורות ןיבז .ליזא
 ויפ) .'שורי השא המב 'פבו ,('איקוניימל ןידביל

Om f^בר  sinאתולג שירד היתתיאל ירוה  
 ב"א) — .(*התולפק לע אבהדד ('אדביל ןתימ
 )* יירצמ לופ היל ןיחווצ ןוניא ביגנ אוה דכ יבול | ,(עבורמ רצו ךורא טישכת וא דגב איקספ 'יפ

 מ"יפב אוה ןכו )*  .םידבל ונלש תוינשמב ג"ונבו ימ די בתכבו םישרפמה לכבו יפאנ תוינשמבו ימלשוריב aon ןכו ('

 יאייקוגיימייל ר"יפדבו ,אקוניימל ג"ונבו ם"שרהמה ייג יפכ ימלשוריב אוה ןכו ריב ד"ל ו"ו די בתכב אוה ןכ )5  .םיבמרל
 ךורעה ייגכ ;bw ןיקוניד ןידיבל ןיבזמ הוהו הינדפ ןיבז יירות ארבג אוהה ןיבז an^ רייכיאבו איקונימל ויפדבו אוה ס"טו
 יפדב לבא wan wi Pb" 'פדב ןוכנל היכ )5 .הרביל יוריבו הרביל עייפרבו טייק ייכב ה"כ f) .םדוקה ע"ייעו ןידביל

wmהייכ (* .םילכב םיטב ע"פרשב לבא איפדבו ךורע ייכ לכב ןוכנל ה"כ (* .הטיליפק סרג 'וריבו היתולפק יייכ לכבו  
 םקדבולה תוינשמב ג"ונבו יוריב היכו סקדבולה םינשיה תוינשמב היכו ימאו 'זיפ cpm ב"ה ריב דיל ow ו"ו ייכב
 טייק ויו ייכב ה"כ )9  .סוקדבולה לצו סקפלודה יא אילר יפ יס wn יכ ירפסבו moi ךימסב ל"צו םקדבלה ר"פדבו

 טייק ייכבו םקדבלה ריפדב לבא ימאו לופאב ,'ציניוו 'זיפ יפדב הייכ )? .םהילמגב mb 'פדבו ,םילמגב ע"פדבו m דיל
 חיר («b^ םקדבילהו םוקמב יוריב ליצכו סקדבילהו e" יוינשמב ומכ לי'צו יפאנ יוינשמב םיקרבילהו ש"ירב היכו סקרבלה
 .ינת יינת תיא 'וריבו ינתד תיא ע"פדשבו in Nin תיא ר"פדבו טיק ייכב ה"כ )19 .םיקדבילהו (אנליוו סיישב) תבשב

 סוקרבינ יוריבו םקדבינ ר'יפדבו םוקידבג יציניוו יפדבו םוקידבנ « ייכבו ימאו ליסאב יזיפ opum טק י"כב היכ )!
 לייצכו יציניוו 'פדב )!3 .רמאד ג"ונבו עיפדשבו ךורע י"כבו ו"ופרב ('* .סקדגל םיטב sw ב"ער ז"ד היפר תבש יוריבו

vosזיפ יפדב ( .סקדביל יוריבו םקרבל םוקמב ט"ק ' cnimי"כב היכו פוקרבינ יוריבו םקדבינ ריפדבו ,ימאו ליסאב  
 רייבו ב"ה ט"ק י"כב הייכ )15 .סקדגל nw תבש יוריבו סוקדוונ ר"ב י"כבו סוקדווינ דייל י"כבו סוקידבנ ב"ה י"כבו טיק
 ערו יוריב היכו םטחבא רייפדבו בייער ז"ד ה"פר תבש יוריב הייכו סיטבמא יציניוו יפדבו ,ישמאו ליסאב 'זיפ 'פדב ה"כו
 : םש תבש יוריבו aen יפדבו פטהבא דייל י"כבו תמדוקה הרעה jy (1* .םוקרוט : דוע הלמה וז םדוק w^ ר"פדב יכ
 בר הנוי יר םש ייאלכ יוריב לבא nU תבש יוריב ייא ךורעה ייגכו היעשוא עיפרשבו ,ר"פרב ה"כ (* | .םיטבמא והמ
 יפדבו ב'ה י"כב הייכו יובלמ ט"ק י"כבו םש יוריב היכו ר"ב דיל ויו י"כבו ימא ליסאב יזיפו ריפדב ה'יכ )18 .היעשוה
 (mimi [םיבולו לי'צ] (בולו) טופ יוריה םשב איבה םיעשת היד :'ה יורוכבב יפסותו םיבולמ םש תבש יוריבו יבולמ יציניוו
 לבא טייק י"כב ןוכנל ה"כ (** ,תומוקמה ינשב יוריב יילו ע"פרשו יייכב יילו קחמל שיו יציניוו יפדב היכ (1% | .(יט ,יג

 לבא דכ קר ייאלכ יוריב )?! Gp ,ביח הרצוב עייייעו) ןוכנל ייאלכ יוריב לבא nw תבש 'וריב «ns היורצ ןב עיפדב
naאוה דכ ןמ עוטק אוהו ודכ תינש םעפבו ןודכ תבש  y/"yןיחווצ ןוניא ןמ תועטב רפח יציניוו יפדב (?? | ,דכ  



 יעו 'ג בל .ע"ייע יוביל — 53 בל yy יובל *
 ,םקדבל

 הזתנ תיב ע"ייע .ה'לד ד"פ ייעיבש 'ורי הזבל +
Gy. anm5 ), 

 .זבזל ע"ייע זבזבל +

 eilen, lad ע"לב ןכו תוריהמ ןינע מ'למ) טבל *
pop my: שרשה הז ק"דר "v rennen 
auf dem Weg hin- und her- ךרד לוטלטו nwy 

  (versehlagen werdenד"פ 'פ ךתולעהב ירפס
 ךלמה וז ךרד לע וטבלתנש ךלמה לע םימערתמ
 ךרד לע טבלתנ םליבשבש םהילע םערתהל ךירצ
 וסנכיש ידכ לימ ו"ל םויב וב הניכש הכלה ךכ וז
 ינפל םימערתמ לארשי וליחתה ץראל לארשי

 םוקמהו וז ךרד לע וטבלתנש םוקמה  oxםערתהל
^p ^3) לימ vb הניכש הכלה םליבשבש םהילע 

 י"שריפ 'ייעו החונמ ילב םילוטלמב תכלל ורהמ
 יוא ורמא :'ה ינזאב ער 'א ^ רבדמבל  ubהמכ

 יוניעמ ונחנ אלש םימי השלש הזה ךרדב ונטבל
  qnרענילרעב יה יצוהב י"שר) ונטבול ר"יכבו 258)

 ,'א 'ירבדל "יפב י"שר ןוויכ ירפסמ ןויצה הזלו
 ךרדה ותוא לכ וכלה םימי השלשב אצמנ . ,'ב
 רהמ ל םכליבשב תטבלתמ הניכשה התיה ךכ לכו
 ב'נ פ'ר ר"ב 535 םשחו — .'וכו ץראל םכתאיב

 ילשמ) שבלי םיתפש ליואו שרד ^  Cnטול הז .
 'יאדכ םיטבל יטבל ל"צו םיטובל יטבל וילע איבה

 'קליב  cwnכ"מ "פו ו"'מקתת 'ר  bpי"שר יפ
 — [העיגיו «pow ע"בארו

 םיאבל www ^b bwab) ץובקב קר מילמ) ^35 *
 םיאבל ויהש אשמעו רנבא הז 0n os םילהח)

 : א"ל דצ כ"רד 'קיספ 4757 א"פ האיפ 'ורי הרותב
vp"ו"כפ  ^D npn "minז רומזמ ט"וש 'דמ 'ד ' 

 203 'ר א"מ 'קלי

 פ'לב (fl So avos 00% sos יבול *
Doli- ירצמ bw ^p v J ao J ₪ 

(chos Lubia, ügypt. Bohneיאלכ 13" תבש 'ורי ' 

 בוטר s דכ יירצמ אלופ ppuno 'עב 'מושרה
 234 ףעלל צ'נלפפ ןייעו יבול היל ןיחווצ ןוניא

 132 א'ח ללירבל ע"מו

 35 * — םקדְבִל
 אוה nm 'ג ןיתמהל ךירצ ('יבולמ רג רמא אדה
 b") ,ביל תישארב הרשע םריעו ,םירצמ אוה יבול
 ה"כו ה"יחא]* — .הרשע ןיקדבל O0 ישורי 'גרת
 'ב י"רתבו ןיקד ןידליו 'א "22 ג'ונבו ןמגרותמב
 "רתב סרג ד"מ m'b 'יאלכב ש"רו ןיקד ןידולו
 שרפל יתיסנ 6 ,א'ח) סונוהבא 'עב יכ עדו .ןיסקביל
 תבכרהמ ירעי רומח b^ סונוהבא יכ m" ןינעה לכ
 קלפ רומח כ'או רומח ;dvo י"למו רעי אבא = בא
 םש יתעדל וא ('ל"נה 'עב ב"ר תעדכ קוס =

wooלמ ' pbbגרתו ס"שב דואמ לגרוהש ' ^D 
 סיטבמא 'עו ל"נה ע"ייע י"לב סיטבמא והזו הלע

(np anmלבא  nbסונוהבא 'עב היגהל יתיצרש  
 silvaticus פוקדבלס תויהל ךירצש סוקדבל םוקמב
 יאדובש חרכהה ןמ וניא םורקנה : סוקרבנ םוקמבו
 (סיקדבולה תבשד היפ שיר אתפסות י''כבו) סוקדבל

 ןכו qun שיר ןייע םיבול an םשהמ ראות אוה
^bאבול :סקדבל ל"זו .(אנליוו פישב) תבשב ח"ר  

 לעב וניבר תעד כ"ג וז קפס ילבו ,כ'ע בול רומח
 'ג בל 'ע רחא ףכית רדסמ אוה ןכ לעו ךורעה
 לכו י"כ "יג יפכ סקדבל 'ע תא (םיבול ,בול 'יפש)
 ונררגנ 'מא 'פד רחא ןנאו 'שמא 'פד דע "יסופדה
 מ"יפב ם"במרה תעד לבא — הפיה רדטה םעטמ
 ץראב אצמנה רומח אוה םיקדבול יכ nw 'יאלכל
 ילואו .ושוריפב ב'עו ךשמנ וירחאו כ"ע םידול
 ןיקדול nns הלמב ל"צ ןיקד ןידול 'ב י"רתב

(AS)ןייע  qwקידל  jv»םירומח לע כ'ג  
 ראות אוהש התע ל'נ סוקדבינ ןינעבו — .םיידול
 אבארטש y) Nubien = Nubei""' \סט6 םשה ןמ
 Oy )6,35 םואינילפ ; 4,7.80 סואימילתפ 6
 Nubei םארוק םש םואינילפו שוכו בולב םיבשויה

v" Aethiopesלע בול ושריפש םירצונה ימכחמ  
 — 01, 21( Libyen 'ע ב"וור רענעיוו p"' בונ ידי
 59 ב"ח רעגייג .ע"מב ר'יש n" 'יפש men" בוש
 םירבדה םייוארו הריקחה קמועב ןינעה לכ האלהו
 וניא דלוו 650% סוקרבינ b^ לבא ,םרמאש ימל
 'הו רומאכ ת"לדב an" םייקל שי יכ ךכ לכ ךרוצ
 ר"יש p^ רחא ררגנ 132 .א'ח ולש ע"מב ללירב
 ןוכנל דוע ריעהו ש"ע ש"אלל 'וריה םש קיתעהו
 אוה לופ ןימ 'יפ יבול 55 רובס היה הנוי m יכ
 הארתש ומכ 'עו י"ל אוהש ןוכנה לבא םיבול ןינעמ

 -- [טבל 'ע רחא יבול 'עמ

 שיו כ"ע aui זירזהו ץרה למגל ןירוק לאעטשי ןושל : לייזו ביגנ אוה רכ .רחא ייא ריפדבו היל ןיחווצ pow דע היל |

 ןאכל ונינע ןיאו זירז למג ע"לב ביגנ cusa יכ םושרל םכחתה רפוס הזיאש ןוילגמ דיעפל nom אבוהש םינפמ קוחמל

 סונוהבא ל'צ םוקרוט םוטחבא ר"פד י'ג יפכו )? .בולמ אנליוו םישב תבשב ^n ייפבו טייק יייכב (' «v עיפדשב יילו |

 ע"ייע Saracener ןינעב pane קרס == קלפ רומח תלמ לע תורוהל ןוילגב הככ ריעה בתוכ הזיאש ל"נ פו קרופט

 .הילד ליצו ח"לד דייטב םשו )3 40. ע186]\ סוקרוט אוהש רובס mm יאקרס : םילאעמשי יגרתש 'ז קרס



; i2 = qoa 
 תוכלמ ירלבל ('ןכש ינ ת (ביצ (n3 רניסב
 ןילותו רניסב ןירגוח תוכלמ ירלבל, 'יפ .ןכ ןישוע
 םימעפו םינפל ןיאבש םימעפ םהינתמב (*ןיקתיפ
 ann ב"א) — .(*"ןהל תפכא יאו רוחאל ןיאבש
 'רקתיאו ךלמה ירפוס וארקיו ^G 'ג 006 קוספב
 Am םש 'גרת ןייעו ה"יחא]* = ,(אכלמד ןירלבל
 .יד"כ 'ב m" 'גרת דיחיהו ;22 ,'ט ינש 'תסא ;'ט
 -- Boy vb פ"ס ר'משב ה"נכו .אכלמד ארלבל א"י

 רלבלהו ריינה ג"פס ר"בד mns בותכל רלבלה
 אלב ה'כו .ו'צש זמר 'ם אשת יכ «pb ןייע 'וכו
 'תפסות ,63 m'b ןיטיג 'תפסותו ילבב ם"שב ד"וי
 ןוכנל ימלשוריב לבא ו"פס מ"ב 'תפסות ,ז"פ ק"ב
 ילבב פישב לבא) רלבילה םוחנ ו"מ ב"פ האיפ ד"ויב
 ימגבו b א"פ תבש v" ,(רלבלה ביעס וינ ריזנבו

ovוכו רלבילה אלו :'ג ףר  ye wu  ,) 
 = aw ץובקה ,'וכו רלבילה mpn ינפמ vy ר"מר

'p» aeםדא ינכ לכו א"סקתת זמר ילשמ  
 ^Q .דיל יב (Vm םירטושו םירפוס 'גרת .ןירלבל
 שירב 'גרתה ovx ןייע ww ןינערופו ןירלבל

[Tw — 

12Dמ'למ)  weissםשהו  das Weise j210לעפהו  
 ןינעבו weiss machen ןיבלה ליעפהבו ;25

 (םינפב y" דועו reinigen, láüutern רריבו ךכיז ירסומ
 הדשב ןישרוח יתמיא דע «GU תיעיבשב ינש 'פב
 ןליא הב ןיאו הנבל איהש האובת הרש b" .ןבלה
 (n3 תבשב ww לודג ללכ 'פב C by) השעיש

vyףרט 'פד ג"רב .וצפנמה|ו] ונבלמה (שמב איעס  
 ןיבלמש ןונבל ומש ארקנ המל פיל 0« יפלקב
 רעי המ ןונבלה רעי ג ל ש כ לארשי לש םהיתונוע
 ארקנ המל «G'9 הבר "p" שירב ,("'וכו בלבלמ

wvלארשי לש םהיתונוע (" ןיבלמש ןונבל  
 םכיאטח ויהי ^pw O יא יעש) ד"הה (''גל ש כ
 pw לע ("רמא ימויבט 23 וניבלי גלשכ םינשכ
 הפי Ci חימ יילהה ר"הה וב ןיחמש תובבל לכש

quלע ירמא ןנבו ,ץראה לכ שושמ  wm pw 
 ינש 'פב )02/6 v םימיה לכ םש ca יניע

| ergreifen, er- זחאו ךמת ^b (ס'למ v3b ̂ e 
  (fassen,איל ילשמ) ךלפ וכמת 'גר ת ^)

 ע"לב כ"ג הז ןיעכו ה"יחא]* = .אלזעמ ןיכבל
 ו

 הקרבהו הציצנ ונינע ישוכו ינורמש 'לבו 3535
leuchten, schimmernל"זרדבו םוגרתבו  

 831" Chervorsprossen, Sprósslinge treiben החירפ

a" 03:392 mpכ ' pes punןיבלבל . 
 7D תישארכ הצנ התלע 'לקנוא 'גרת ןכו ה"יחא]*

Cתצינאו) ןיבלבל תקפא  quשי  maבובריע  
 רעלדא ג"ר ןואגהל רגל תניתנ ןייע םישוריפ ינש
 ו'כ ,ָך"ל תומשל 'א י"רתב ןכו ןיבולבל 'א י"רתו
 היבלביל G^ rb 3") inj דיחיהו ןהיבולכלב

i33»בלבלי לעפהו .היבולבל (יוועל 'ה לצא 'גרת  
 pw ובלבלי ,'ט ,ד"י בויאל ;ג"י ,ב"'צ םילהתל 'גרת
 ןיבלבלמ ;'ח ,'ח םירבדל 'א י"רת אלבלבלמ ^i ,'ח
 בלבלמ רעי המ + ט'ל 'מוי ;ג"י ,ב'ל םירבדל םש
 : א"פ םשו .'א ןבל ע"ייע בלבלמ שדקמה ma ףא
 imo ry Qv דע הנשה שארמ ובלבלש לכ
 אקר obw (w^ nm :ג"מ תוכרב .יבלבלמ

 -- [יבלבלמ

 'ולהא 'תפסות :'ז ןיטיג (םוקמ םש) ובלבל *

 איפארגואיג ןייע ובלבל דע n פ'פ
 'פסותבו ,יבאלכ םש 'פסותב ג"ונבו 233 רעיוביינל

 אוה אוה ילואו בונבל 'פריא י"כ ^3 יפכ ח"יפר םש =

 .בולבל

 Gsehr weiss רתויב ןבל 'יפ תינונבל =) תינולבל *
yyא"פ "ירוכיב 'ורי ץובקהו 'א ןבל  

 .תוינּולבלה םיבנעה jb ר"עס ג"סד

 י"לבו librarius, libellarius 153 רלָּביִל =) "535 -
Sekretür,  כותב ^b Apoc צמאה' 

  53 (Schreiberרמא (א'מ ג" $3 לכ 145355)
 שרגא הצראש וזיאו בותכ  wbק"פד ג"סב

 ןירדהנפד ? G'yb vדמלמו רלבלו ןמוא אפור
Ó man השאה C תמאב 'מגב עינצמה 'פב .תוקונית 

 ייל )* .רנס יעו תמא 'עב n'ai תרגוחה ג'יונב )5 .ו רמ א תמאב גיונבו 'וריבו Tb ינינשמב ה"כו )? ,רלבילל יוריב )!
 ןיקטיפ ךורע י"כב (*  .ךרעה nm ע"בשפהב ב"ירגה ש"מ ןייע אתיירב לע וניבר תנווכו ןכ תויהל חרכומ לבא רייפרב
 תכפא יאו םויפה בייעס ג"צ ףדב nt (אנליוו סיישב) תבשב חיר ייפמ קתעוה כ''ע )5 ,ו"יתב כי'ג ח"ר ייפבו גיונב לבא
 ר"פדבו ,ימאו ליסאב יפדב היכו תפכא ךורעבכ לייצ יכ ןוכנהו "יבייח, תעבורמ יאצה ינש pi איבה ןכל וניבה אל ל"ומהו

Tbי"כב היכו תפכע יציניוו  "pתבש יוריב לבא (? | .וכרע יייע תפכיא == תפכא ןוכנהו  n'$ vp3| ילב ביער  
 pi" סררפ חרש וכפהו ןבל הדש .בייככ ב"בב היינכו ומצע םשב ייעיבשב שיירה ייפ ןכו )9  .ביפד xb ק"מ יוריב ה"כו

nonהאובת ןבל הרש ,תונליא םדרפ הדש : םש . ynייכב ה"כ )9 .ליד ה"פ ייאלכ 'ורי םרכ הרש וכפה . . ןבל הרש  
 ח'פר ר"דמבו pris וגינפל ה"כו ט'ק "כב הייכ ('* .ןיבלמש ןוכנל ט"ק י'כב לבא ןיגבלמש : םש היכו ר"ב ד"ל יבו יא ויו
 .ייל ע"פרב לבא ר"דמבו ר"קיובו י"כב «m ('% .ןינבלמש v3 ראשבו ויייתח זמר יר ןנחתאו יקליבו ח'יכ 'פ ןגחתאו ירפסבו

(fר"דמבו  owלכ תעצה ח"כ יכ עדו )!9  .רמוא יאחוי ןב ןועמש יר  v3ע"פדב לבא לינה  ^wןויצ םשב הז לכ  
 לינה יקוספ לכ ייל וגינפל תמאב לבא יוכו בלבלמ רעי המ ןונבלה רעי ןכ ומכ ריקיוכו : ל"הזב ייא כיחאו ליגה !מוימ
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 :'כ ^55 תונבל הכקנלו ןיעובצה . , ןינבלה א"פס
 הארמ N/D ד"פ 'יעגנ ןֶבּול :םשהו ,א"מ ב"פ םיעגנ
 ז"נ "טיג ,הציב לש ןבול ב"ער re תבש ,ןכול
 'ורי 435 אוהש ערזל לאשוהו הציב ןבול ב"עס
 םדוא וכפה ןבול ל"נה 'יבז ד"ע ג"לד ב"פ תועובש
 ר'ב שיאה qb ןבולה ג"ע א"לד no 'יאלכ 'ורי —
 לש הפט תוברב 'פ ר"להק .ןבול לש הפס ז"נ פ'ס
 :ץובקה ow ר"להקו .תינונבל ליעל y" תינבל
 ע'ייע ןּוּבְל .ןוביל םשה Ty -- םינבולה ונממש
 ארקנ םילשוריל peo רעי ow» — rns אבה
 (y וילעש םימלוע גלש ינפמ ןבל אוה יכ ןונבל

nh ^ovל"זר תושרדו ,(ד"  jyרישהש :מ'ל 'מוי  
 'פ .םינויכ ויניע 'פ 03 ןיעמ b' םשו ,ךראוצ
 ןנבילד אקרא — b'^ "רבד ירפס ,ןונבלמ יתא

vaא"חב ע'ייע ז"ל פיפ , (awןבל לעפהו —  
 waschen הפיבכל לאשוהו ע'ייע ww "b לעיפב
 ט"פ תוכרב 'ורי en ןבלו זזג א"ער n תוכרב
 ג"ער י'ד ז"פ תבש vw" ,יוכו ןבילו זזג ג'ער ג"יד
 ןבל ס'פ ר'ב .'וכו ןבלמ םושמ בייח ,'וכו ונבלמה
 : 'ע יהנס D" םוסכודרפא ע'ייעו עשרב ןבולמ
 מ"למ ינטב רב ע"ייע 'וכו ןבולמ ןב י"פ ר'דמב
 תונועמ היקנל לאשוהו ,(היל ,איי לאיגד) ןבללו ררבל
 לקב m גלשכ םכיתונוע ןבלל רדיתע ע'פ ר'ב
 ק"ב 'ילכ 'תפסות ,םינבל ןינבול pun ep מ"ב
 ליעפה ב ןכו םינבל ןבולה i^o 'ולהא 'תפסותו ג"פ
 — my imb 'מוי לארשי לש ןהיתונווע ןיבלמ
 ,גיח) רהז ע"ייע ג"ע ג"מד ו"פ ov 'וריו :ח"ס םשו
 ןהו < + ןיניבלמ jm :ר"כד ט"פ 'טוס 'ורי ,6ריער
 ןינליש דע .,ו"לד 3^ p'D תובותכ 'ורי .ןיריחשמ
 םשו ,וניבלהו :תורוחש ויה ו"מ א'פ 'יעגנ ,השאר

v5 Ueםתכ ושאר 'פ ר'שהש .ליעל ןייע : 
 .יוכו gv ןניא ברועה ןמ דחא ףנכ ןיבלהל
 ג"פ תובא ורבח ינפ ןיבלמה השוב ןינעל לאשוהו
 ה"נד ה"פס 'כופ 'ורי onn ע"ייעו ,ט"צ 'הנס ,א"ימ

j WT . 0 ../ E . , 

i25 
 שיאכ ןבולבו השאכ ('םדואב ןיאמטמו (Ge ןיבזד
 השאב אלו שיאב אמטמ ןבול 'יפ .קפסב ןתאמוטו
 ג"רב שרופמכ שיאב אלו השאב אמטמ םדואו
 (ןיבז תשרפב ארפסבו) ,62/? .(n םיתוכ תונב 'פב
 (? (םייוו יה 'צוהב ג"ע my mi 'א קרפ 'א ישרפ ?)

 םוטמוטו (ב'פר) pay] '3 קופב אתפסותנ]
 לע ןיבייח ps םדוא וא (*ןבול וארש סוניגורדנאו
 המורתה תא ןהילע ןיפרוש ןיאו שדקמ תאיב
 תונב ןינעל שרופמ ןכו *קפסב ןתאמוטש ינפמ
 GN אימ דיפ (n םיתוכ תונב 'פב םיתוכ

venaעיות יכ השא  gosווחא תשרפ  
 םדאה תא רצ ה'בקה ps CP 6ינתרצ םדקו
 \ [תינונבלש ל"צ] (תינונב לש) הפיטמ אלא
 ןרקיע CO םיעגנב יעיבר 'פב רעישב שיב C) ובש
 )€ תינונבלב אהי המכ האמט ריחשמ ןשארו ןיבלמ
 ןכל ותצקמש רעישה רמולכ ןבל םוקמב "פ
 .רעישבש ןבלה ךרוא אהי המכ mme ותצקמו
 םינכל (ג'מ תואוקמב n (" קרפ C לארשי ץראב
 ,םירוכעכ םינבל רמוא יסוי 'ר אמט םיכשמנו
 ןבל .ה"ע 'מוי vain הארמה אוה ןְבְל ה"יחא]*
 j35 ידגב :םשו .'פ םש mn דג ע"ייע תילגרמכ
 הז ^G ,ב'כ םירגר) םילדג ד"לר 'פ אצת יכ ירפס
 רוחש וכפהו .א"מ ד'פ תוחנמ תלכת וכפהו ,ןבל

avב'ד א"פ תומבי  vyןבלה לע הבר רוחשה  
 האור םדא ןיא ןיע לש הזה לגלגה א"לפ ר"קיו
 «a רוחשה quo אלא וב שיש ןבלה ךותמ
 ע"ייע הנבל אשי אל ןבל imb 'רוכב הבקנלו

pmaב"ח) , ,CU?קרפ 'ה 'שרפ עירזת ארפס  i" 
 Yp יילקש "m^ ,הנבל רמצ ףא הנבל םיתשפ המ
 mini השמל ה"בקה ול ןתנש הרותה ד"עס ט"מד
 iD" 'ורי yy mne שאב התורח הנבל שא ול
 היד .ג'פר ר"בד ושאר פ"פ ר"שהש ד"ע 3/27 ח"פ
 (Qro aT ויד 'עב וניבר ^« ato "bm תיִנָבְל
 תבש 'תפסות ,ל"נה תואוקמ רכז .ץובקהו הנבל

 רייקיומ ןויצ רגוסש ךפיהב w^ ע"בשפהבו אפידע ךורע לש vn תעצה ןכ לע םש pns 'יא לבא םייש ייכב יילו ימויב
 היה bum םוקמב ילואו )? .ח'ש aen שיא yony Tn םדב םיטב ג"ונב )! pun ימוימ ןויצ םשב שוררה לכ קיתעהו
 ןוכנל ה"כ )5  .םויסה ייל ונינפל )5  .ןיב . . ןיב ג"ונב (*  ,םינפבכ היגחל כ"לו ייל ונינפלו וניבר לש ארפסב ןכ בותכ
 הביתב לי'צו ו"ו י"כב ה"כ (* .ייל ע"פדשבו םדקו רוחא עוטקב אוהו י ר ח א תשרפ ריפדב לבא ,יציגיוו יפדו ט"ק י"כב

mo nnsתינולב לש ב"ה י"כבו סיטב טמשנ ילו תינונבל לש ךורעב םג סורגל ןוכנ רתויו תינונבל לש עירזת שיר 'קליב  
 יב YA vi3a תינלפ לש ט"ק יייכבו הפידע ויו i" ייג לבא ר"פרבכ תחא הביתב ban bows יציניוו 'זיפ ריפדב היכו
 .תונבל לש .ג"ונבו הככ mun ב"רש הארנו תינובל לש היגה ימא 'פדבו e" םלוכו תיבולכ לש דיל י"כ תילולכ לש
 ןוכנל ה"כ )8  .זיפתת יר םילהת יקליב ה"כו הבש רורבה ןמ אלא הפטה לכ ןמ םדאה רצונ אל א'עס א"ל הדנבו )7
 דיל wp י"כב n'a תינולבלב עייפדבו ,ש"ע ייעגנב שיר ייפב אבוה םינהכ תרותבו ונינפל היכו ימא יפדו ביה ויו ייכב
 תינונבל לש היארל יכ py" הזו םיעגנמ ןויצ רחא הנורחאב pun הז ןוכנל אבוה םשו ט'ק י"כבו ר'פדב היכ (* ,ר"בו
 ה"כ )6 | .םיעגנד וז כ"חאו תואוקמד וז הלחתב ייא ע'יפדבו v3 ראשב לבא םיעגנמ הלמה וז juo היה ל"נה ר"קיוד
 תורוהל בכוכ ןמיס יפדב טמשנ יב אקרא ליחתמה רוברבו )! .תשרפ יועטב סבל 'עבו ןאכ 'ציניוו יפדבו ט"ק יייכב ןוכגל

meךרעה  «nיתופסוהמ . 

ca aA EU 

  ONצי צי: שעת 3

s 
E 
% 

Cile 



. (n335 — ןבל — i35 
yyב"סד .ד"פס 'ציב 'וריבו וניבר ןויכ ז'עו | רמז ינימ המכ ןיבלמש לבנ ומש ארקנ המל  T'yתיא  

 ד"מ ןינבלמ ןיא ינת יינת תיאו ןינבלמ ינת יינת
 .םיקודב ןניאשכ ןינבלמ ןיא ד"מו םיקודבב ןינבלמ
 ,'ח יילוח ,רואב ווכנש תוכתמ ילכ לכל לאשוהו
 ןבלי רואב ןבלל וכררש תא cvy ז"ע ,דופש ןביל
 הלכסא ע"ייע רואב ןנבלמ הלכסאהו דופשה רואב
 mv ע"ייע 'וכו ןנבלמ המכ דע א"עס ו"ע םשו »3
 יחווכנ mass ברחב yy ו'טד bb תומבי 'ורי
 :ה"טד ה"פס ז'ע m ליעל ןייע ןוביל םשהו
 ןובילהו ןוביל הכירצ (הלודג ןיכסב onm הלודגב
 ז"ע ילבב ןייעו web ןיזתנמ תוצוצינ והיש ךירצ

 — px mw] 'עו :םשו .ו"'ע

oJ y'bs = mab מ'למ הָניבְל = ma5 = ןבל 
Ziegel, gebrannter םיפער ^b. םיִנָבְל ץוכקהו 

(lcksteinןיפתושה שירב  )ןיסיפכ (א'מ א'פ 22 
 (.דיק תבש) ('ינובל ןנכלמ nes Cm םיניבל
 םילכב יעישת קרפ טחמב .תמא 'עב ונשריפ רבכ
 םגהנמ היה b^ תעבטה תא העלבש הניבל 07«
 העקשנ םא הניבל לכ לע תעבטב job תושעל
 Cons תאמוטמ תלוצינ הניא הניבלב תעבטה
 םוקמ השועה (א'מ) תוליהאב ח'פ ןיאיבמ שיב
 םילובשה לע jaw ןינתונ b^ םילבשב (' הניבל
 ר"אלב ה"נכו ה"יחא]* | Cmn) ןתלבופ אמש
 ב"ער vx ק"ב תעלבנ ן"ונ אָתְבְל ס'לבו אָתְניִבְל
 אל אתניבל הידבעו הירבחמ ארפע לזגד ןאמ יאה
 אמלד תרמא יאמ p" ארפע הדכעו אתניבל . . ינק

vip) vאוה יתירחא אתניבל יאה אתניבל היל  
 לבא מ"יב רפע ע"ייע אתניבל wy :'נ תבש ,'וכו

yyקנוא 'גרתו -- ז"חא אבה ' ^nmהנבלה םהל  
 אנבאל אתניבל pub תוהו Chor תישארב) ןבאל
 :'קנואב (פש) םינבל הנבלנ ץובקהו 'א י"רתב ה"כו
 :'ג ב"בב ה"כו ןינביל ימרנ 'א י"רתבו ןיִנָבְל ימרנ
 yb יגירש (aum ם"ש י"כ "יג יפל ינביל ומר
 ונחיו .ןינבילב .היתנבו "^Ty l א'פר ב'ב 'ורי
 רתא הנבלב ווש 'א י"רת (כ 25 703 הנבלב

 תכלכלתמ ג'כפ 'בר mew לעפ תה -- w'y "וכו
nnmארקמ 'למו וכו תנבלתמו  vamונבלתיו  

 :ינוארת לא 'פ ר"שהש לעפ תנ 0 3n לאינד)
 — [ויפויל רזחו ופוג ןבלתנ

der Zustand der Reini- nvp3 ^o pmb =( 335 
(gungתבשד ק"פד 'מגב  XY?ימיב 0"  

 תרפוסו םדה ןמ תקסופשכ b ous^ והמ ךינוביל
 ס"שב ח"ר «b^ הייחא]* .םייקנ העבש
 — :י"שריפ כ'נ y" םייקנ ימי :ךינוביל ימי אנליוו
 'ורי ,יוניש יוה ןוביל iw ק"ב הסיבכ ןינעב ה"נכו

 — [יונישכ ןוביל vy ו'ד ט'פר ק"ב

^v» 13513353 מ"למ ןשבכב תופורש םינבא תישע  
 das prb םשהו ,(ג w^ mew םינבל

"o2 (Glühendmachenידכ .איבמה  V5 Y") i" 
 ןיפרצמ, ^5  .םיפערה ns ןינבלמ ןיאו (א'עס
 ןתכאלמ הרמגנ סא ןקדובל ןיוכתמו שאב תורידקה
 וואב ןיכס ןביל .('"ועקבתי אלו רואה ןילבקמו
 רואב החיתרה b Geys^ יח ןילוחד ג"רב הב טחשו
 הדודיח הרשכ ותטיחש הב טחשו תלחנכ תישענו

empפש) הנוביל  ^pםדוק ךותחל םידקמ הדוריח  
 p^ רחא ררגנ וניבר ה"יחא]* = .הנוביל (? תיוכמ

v3) quaaיילויגנא  Coe) qpןביל .ל"זו בתכש  
 ש"מ הזו 'וכו םודא היהש דע רואב ופרשש ןיכס
 ושרפתי ה"מגר B Up" ,תלחגכ תישענו וניבר
 םימכח 'לב רואב ןביל ה"ד 'ילוחב י"שר ירבד בטיה

ssp)כ'ע "יתומדאב ןירוק םיזעולה 53 ןוביל  
 תפרצ ינבו רואב הפירש לע רמאנ ןוביל יכ ותנוכו
 םומיח לע תורוהל תומימדא ןינעב ושמתשה
 ןעכאמ הטאר faire rougir ורמאש ךרדכ שאב

 יתייה םהירבד ילולו .םודא היהש דע ה"מגר 'יפכו
 הפרש y" םודא עבטב םעבצש םיפער יכ רמוא
 אנקסמכ םיפערה תא ןינבלמ ps 'יפו ,םינבל ושענ
 ינפמ ןניקסע םישדח םיפערב א"ער 15 'ציב ם"שב
 ןתכאלמ ורמגנ םתפרש y" 'מולכ ןקדבל ךירצש

 (vi33 הווכמ :תווכמ ע"פדבו ,דייל יב ,יא ויו ייכב היכ )* .שיע ביעס ג"ל ףד ינליוו םישב יציבל nm ייפמ קתעוה )!
 ןיניבל 3533 םישד ינשמבו mui יוריד ינשמבו תוינשמב הייכו םינבל (ctn Db ריפדו טייק י"כב ה"כ )5  ,תוכמ טיק
 ספכ יעו חרא יעמ םנמא ינביל ןיניבל םשו .'ג ביב ימגה ייפ יפכ הזו «si םינבל יחרא ןיסיפכ ייא 'ציניוו יפדב לבא

 רקיע לינה «v ר"פד ייג ןכ לע ןירתוימ qn תמאבו םייש ws ייל ןכו ינביל ןיניבל תוביתה יתש וניבר סרג אלש הארנ
 !םינוב םדוק הדוקנ םש רשא ליסאב 'פרבו םינוב םינבל יחרא ןיסיפכ 'מא יפדבו ארמגה לע אלו הנשמה לע וניבר ןוויכ 5
 .םשד סיש י"כ ייגכ .ןוכנהו :ל"ק ,א"ח תמא ע"ייע םייוניש ראשו יניבל טק ייכב )!  ,ירמגו הנשמ וברעתנ תועטב
 הליבטהו חפוט טיט לש הניבלב הנותנש תעבט (יפריא י"כ ייג ייפכ) ז"פר תואוקמ אתפסותב יתאצמ ייפה הזל היארו )5
 זילש ep תואוקמ יכלה ז"ואבו P ט"פ תואוקמל שיר ייפב אבוהו ,הלבט אל ולאכ ורביחו ןויה טיט היה םאו הרוהט

su nu "pb5 ויריבחו תועטב nוקזחל םירחא םירבד טיטב ברעל םגהנמ היהו  .ורביחו  y'"y7 קרמ aג"ונב )8  
 by) הניבל סרג ב"ערו ךורעה ייפ םע תולהאל ט"יות איבהש «nni n ייפב om» b (?  .הניבל א'סב תוינשמב לבא הנבל

 .םש mn לעב v5y גישה רבכו םישרפמה תטישכ הנבל בותכ ולאכ
% 9 
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 תויתוא י"שריפ האנוביל בתכ (ג'עס א'כ) by ןהכ
 תוזוזמבו תועימקב ןיבתוכש ןתוא prs תולודג
 pw לע ןכ ארקנו הנושמ בתכ אוהש b^ ת"רו
 תויה לכוי אוה םוקמ ow DN ה"יחא]* — .םוקמ

nji25יטפושב ' sתיב ןיב התיה ותנוכתו ט"י  
 קחוד תצקו )309 ,ג"ח ילאפ ןהאזניבא) םכש ןיבו לא

 ש"מ ןייע הנושמה בתכ הנוכי הז םוקמ לעש רמול
 ןבלמ ןמ .ושריפ אוהו 11 nm ולש ע"מב ג'אר
 'חה w'b "py €« ןבל yy vp no הינוביל
 'ב רָשָא 'עב יתבתכ 335 ל"נ רשאו גרובנערעד

np O25 aemאוהש ל"נ דועו םשמ אנ  AJ pb 
 תויתואו י"שריפ םע הפי הלוע הזו לודגו ןשד 'יפ

 -- [הנה תולודג תמאב תוינורמש

 רבדמבל 'א י"רת (ןונבל Aífavoc י'למ) סונביל *
 .סונבילד איזראכ ^ ,ד"כ

 Kessel) הלודנ הרוי lebes ר"לב 40% י"לב) םֶבָל
 סבלה א" םילכב 3^ 6 קרפ תוכתמ ילכב

 סבל, p^ םפלה א'ס ,(* תונותיק לבקל ידכ
 ('וילושמ רצ אוהו ("רתויב בחר ויפו לודג ("םוקמוק
 תונותיק ןוגכ םילכה וב ןיסינכמו ןימח וב ןימחמו
 י"לב b" ב"א) — ."םימח םימב םחידהל םהל המודו
 קתעוה וניבר e^ ה"יחא]* — ,(הלודג mw ימורו
 y'v3 025 ^p ןוכנל םשו 10 ט"דסב ג"הר 'יפמ
 ינשמב לבא ר"פר מ'ב ^55 אתפסותב 'יגה ת"יבנו
 סבלה א'סו 'וינשמב ה'כו ספלה א'סכ w^ 'ילכר

ppmתוטמ ףוס ירפסב  mp 'bושא רבד לכ  
 ןיסבלה ל'צו 'וכו םיניכסַהו ןיסוכלה ןוגכ שאב אבי
 וקיתעה םינקז 'עו — תורויה qas 'יא :ה"ע ז"עבו
 יז א"מ) 455 ,(ג" יהיל ;3 י"הד ;ז'ט 'ב א'ש) דוד

 m mp) ;יח n3 םילהת) p m3 m» ביש) no (טיל

 — [ל"נה תינוי הלמ י"ע

 .ןקוול vy ןקבל *
 ,'ג רבל ע"ייע ס"מ הרביל *

 ,אידרמ ע"ייע תורבל *
 ןוירב ומכ אוהו שרשה ןמ וניא ד'מלה) ןוירבל *

 יקלי (לעילבו לבנ barigena 'צמא ר"לב
 םגרש ןוירבלל לשמ :יכררמו ה"ד ו"נרתת 'ר רתסא
 ע"ייע 'וכו ןוירבל לשמ ל'צו 'וכו ךלמ לש ןינוקיא
 . . ןוירבל לשמ םש 'יאד םש ר"משמ ןויצו ינוירב

 .'וכו סגר

 ןוירבל * = )335 — ןבל

 ('ןיִינָב אָתְניִבָלִמ ל"צו ps אָקְניִבְלַמ הל ןימוחתד
 mb 'ירישכמ b "b מ"ב .םינבל מ"למ ץובקהו
 יילכ 'פסות ז"יפ 'ולהא 'פסות םיניבל ד"ויבו ,ח"מ
 :ט"ק :ר"ס D" ינבל ר"אלב ץובקהו ye ק'ב

iiy mansןיניבל  "y8 הרעהב ליעל  — nb 
 חרא ע"ייע mos לש וכפה a2 35 ןינעש

Cy? aemא"ער 7^ 'וריע ונממ לעפהו .נ"שו  
 — [י"שריפ y" אניטב [הל] (היל) ןיבלמ

 אתנובל ס"לבו OU עילב ןכו מילמ mia5 — ןבל
 'ותירכד .ק"פב CWeihraueh, Aífavog  י"לבו

 ,הנובלהו הנבלחה 609 תרטקה תא םטפמה 'מגב
 'ותירכבו .ד"ע א"מד ד"פ 'מוי יוריב ה'כו ה"יחא]*
 לש טרוק .ג'מ 'רהנס .הכז הנובל .ד"י ז"עבו :םש
 (ר'ל ,יל תומש) הכז הנבל 'גרתו 'ב טרק ע"ייע הנובל
 (אנליוו יפדב תבשב ח"ר B" ןכו .אתיכד אתנובל
 ש"הש) הנובלו רמ ןושלמ (6o nx אתניבל רפע

 — [ןושארה 'יפב רפע ע"ייעו 0 :'ג

 ס"לב ןבל ותרזגש yp אוהו מ"למ הָנְבְל =) ןבל
 ולא CWeisspappel Acóxz [nnn] י"לב ארוה

 ןבל 'גרת «G^ s ye הלצ בוט יכ הלאו הנבלו
 לכ תקתעה mnn כ"או ה"יחא]* .אמטובו
 יפעמ ירא (semi ןבלו טולב תוחת : רמאמה
 ןירטוח 05 55 תישאר הנבל לקמ 'גרתו ,הילוט
 25- y'bs ארקנ ןכו .ןבלד (רטוח ןמגרותמב)

Weisspappel Cmmשרש ק"דרב אבוה) הנוי 'רו  

 ץע po אוה הז לבא Le 'יברע הלמ y ^n (ןבל
 וקיתעה םינקז ym טלט09% י"לב ארקנש ףרש
 סליקעו axupdauvog, ראותה י'ע (םש תישארב) הנבל
 Uy (UD m |; ד"כ ,זיל תישארב) תאכנ קיתעה

-- 

 .ןיכל יעו רפסא yy ןיבל .ןובל *
m325 *מ"למ)  Mond mvתיארנש יפל ןכ תארקנו  
 שדחתתש רמא הנבללו + ב"מ mb" (הנבל

 ארב ו"טפ ר"מש ,'וכו ןטב יסומעל תראפת תרטע
 ןיבומ לארשי ויהיש תודעומ ליבשב הנבלה
 לש סוקסיד םשו .הל ער וניאו הנבלכ ןיטעממו
 ,א"ל :'ו b -- הנבלה «mi ג"ל פ"ס ר'ב ,הנבל

 .רוזמ ע"ייע

samarita- ינורמוש בתכל ^v») האנוביל xm 
  18016 Schrift'פ ןירדהנס תכסמ

sun qj» (iןוכנל  on401 ריתמעב יוועל  IL ?) י"כב ה"כ vpןוכנל היכ (% .תשרפ םייטב ו"ופרב )?  v33ר"ב  
 ?Am ייפבו ונינפל היכו תונותיק ל"צו תינותיק עייפרבו בייעס muy זיעב ה"כו תוינותיק מ'יקו יא וו (v3 ךומסב היכו
 .אוה ס"טו רתויב em קיתעה שיירו ג"הר ייפב «m (" .ןימקמוק דיפר מ"ב s55 יפסותב ה"כו ןמקמוק קיתעה שירו (5

p» )יפבו ש"רה קיתעה ' amsםוקמוקמ 5" םוקמוקב רתוי . 



N35 — אנל — omm * 

 לכו — הייסכנו היישבלו :'ל 'שודיק ,והניתשיבל
 — ןמגרותמה ןייע ירבעב ומכ 'גרתה שובל אנשיל
 םירוא vnb רזעלא yxp ב"ב לו עפ ינוניב
 שיבלמ אוהש ןיבלמ ג"יפר 'ולהא 'תפסות .םימותו

bu mpesדציכ ,'ה 'מי ליעפה .שבולמ  
 'יאלכ v^ ,םימורע שיבלמ .ד"י 'טוס ,'וכו ןשיבלה
 .ושיבלמ אוה רודה תא איבמש b^ : ב'לד ט"פ
 .ה"לד ב"יפ תובותכ v pw^ 'יאלכ ^« לעפ א
 רצי N'D: 'ישודיק ,6ז'פק cm איקדירוב ע'ייע
 ;א"כ /2 תישארבל 'קנוא 'גרת ןייעו .הָשְבֶלַא

"mn rnb m uasב"לק םילהתל ;ד"כ ,'א ב"ש , 
 — [הברה דועו א'כ ,ג'כ ילשמל ;ז"ט

 pw ^b גול bu לצאו bn ארקמב מ"למ) גל
neםיציב השש הרועשו חלה  ponןיההמ 3̂  

 sextarius) ר"לבו 076 = אתסק תדמל הושש

 הברעו בלול 'פב 6 הגומ ש לכ ךסנמ היה גולב
 תוחנמב ה"נכו ה"יחא]* ,(ינשמב ביער חי*מ 'כוס)

 ,ט"ק םיחספ .גול תיעיברו גול יצחו גול ב"מ ט"פ
 6" (ןימכ) mn איה ירופיצב mm אסירומד ("אטסיק
 Yn .א"יד ח"פר תבש wv .("אשדקמד אגול
 אתנמות אתיירואד אגול i'y ז"מד 'i םילקש
 :ז"מד י"פ 'ומורת 'ורי .ןירפיצד אסיירומד אתקיתע
 המכו ןיגול העבראו םירשע אדבע התאס המכ
 האמ אדבע ארטיל המכו ןירטיל ןיתרת דיבע אגול
 ג"ע ט"מד ו'פר םילקש יורי ,רטל עיייע 'וכו ןיניז
 תא ןיקלוש ובש גול רשע םינש ןיה תיז ןמש
 רבדמב השמ השעש החשמה ןמש ^« ןירקיעה
 הלחתמש ףוס דעו הליחתמ וב ושענ םיסינ השעמ
 בטיה ןייעו 'וכו גול רשע םינש אלא וב ויה אל

 — [כ"ער 'ה תותירכו ב"ע א"י תוירוהב

N35 *מוי 'תפסות (יטרפה םש) ' SEDאביקע ר"א  
 יפריא י"כב ה"כ 'וכו אגול ןב ןועמש יל חס

 - יא הלוע תאז ימ 'פ ר'שהשבו אניל 'ב די בתכבו
na 

 -כ"או תבנרא 66 bs" ראות wib" — אגל
 רוע "^s תבנואה ןמ אוהש המ 0%

 א"כ תשרפ ר"בב vom Hasen = Hasenfell) ותלוזו

 תונתכ ותשאלו םדאל םיהלא 'ה שעיו )0 פיס)
 SDN עשוהי 'ַר (QU ,'ג תישארב) םשיבליו רוע

 | םיריבלל זמר הכרבה תאז שאר 'קלי co םיריבול *
 .םירימל ע"ייע 'וכו

7Mאינרבל  ^p)י"לב  MBugvov, 0096 "rm 

liburna (avis)ץורל הלק הניפס —  
Geiehtes Schiff, Sehnellseglerךבישהו €« י"רת  

 םכתא רוזחיו Geb n'5) םירבד) תוינאב םירצמ "

 הניפס 'ורו י"לב p^ ,אינרבלב םירצמל י"יד ארמימ
nopהייחא]* ,םיה ידררוי דדשל היונב . jT 

 jab ןיסולכוא ןוקפיו ד"כ  ,ד"כ רבדמבל 'ב י"רתב
 הלודג ןינרביל 'יפא .נ'ד Yo 'ילקש 'ורי .אינרבלב
 ינרוב = pi ע"ייע (m .הב רובעל הלוכי הניא

 — [ש"מו :ה"צק .ב"חב

 ,ש"מו ו"צק ב"ח טנרב ע"ייע ןיטנרבל *

 y :ו'צק .ב"ח קנרב ע"ייע איקנרובל *
 Kleid gun לע דגב תניתנ wy מ"למ) שבל

anziehenתומשחו םינינבה םינפב "ייעו ) 
 ימלשורי ,('שיבלמה סחנפ GU» me םילקשב

mmw Cet oq»ןהכל 'יפ הנוהכ ידגב שיבלמ  
 לש הרזישה GU א'פ) םיצקוע שירב .(? לודנ
 םיטחה לעש ףלקה 'יפ ,הלש שובלהו תלובש
 mena אל אשובל .(*הלש שובלה אוה תלובשב
 רחאמ p G'yo "y^ תבש ןיי איצומה 'פד ג"רב
 "ינעתב ה"נכו ה"יחא]* = .השוב ול ps שובלש
 m .'ב ליסכ y'y ^« אשובל היל mm :א'כ
 רוחשא י"שריפו האויס אשובלכ sow אלוע ,'כ
 םש ןישועו םוקמ DU האויס . + יאק ןיתינתמד
 p >> prb" אוה יכ נ"לו כ"ע םירוחש םישובלמ
 אתידבמופל עלקיא אלוע ודצמ היארהו רוחש

mmוכו אמכ וא אשובל שיבלד אעייט אוההל ', 
vaושובל א'פ ר"מש ,היבו הינימ הישובל א"כפ  

 ןישובל המכב האצוי ב'עס 'צ 'דהנס ץוכקהו .ירצמ
 ,האלהו 578 ,א"כ ג"מד ע"מב הזב ש"מ ןייע ^«

vonןישובל .ב"ל  nasseב"ל 'מוי טשפומה םשה . 
 ר"קיו .הטישפ em השיבל ג"ע מ"ר yb 'מוי 'ורי
 א"פ ה"ר 'ורי לעפהו — םיאלכ תשיבל ב"כ פ"ס

irmה"עפ ר"ב .םינבל םישבול . . םירוחש שבול  
 ק"מ v ,mep^ ישבול Yep ר"מש bns ישבול
 y^"y ח'כ תוכרב .יולדנפ שיבל vy .ב"פד ג"פ
 א'עס ד"נ תובותכ ,למ ע"יע :^ תבש ,דמ

 ידגב שוריפב i233 )*  .שובלמה לע גייוכבו (: יכ דצ םילקש םייד) פיא י''כבו יוריבו יזיפו ילופאנ תוינשמב היכו ('
 ע"פרב לייצכו ב"הו va י"כב ה"כ (5  .שרפל וניבר אב ןכל ייל (pw v3 םינשיה 'יסופדה לכב לבא ה לו ד ג הנוהכ
 Y3 v33 ןוכנל ה"כ )5  .ם"במרה eps ןייעו ש"רה ייפב ןכו )*  .ר"בו ט"ק י"כב ה"כו הרדשה גיונבו הרוישה םוקמב
 תומשל יא ייירת ןייעו "3 םיבשריפבו טסק 'ע ךורעב ף"ירב  ג'חבב הייכ )?  .העבש רייב ייכבו ע"פדב לבא דייל יב יא
 תודמה לע ורמאמב ןאמרעקוצ יחה הזב שיימ ןייעו (5  .פ"וכבו ם"ש vixi sop יעב יילו )7 = .אתסק (i703 ר"כ יל
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 Mo ןוינל — owi5 =) אגל די

sopלע ביל תוכרג| ןידמוע ןיא 'פד  b5ןויגל  

(qviט'כ 'פב  mb53לש דצעמה די "5  
 םיכלוהש תונויגלל םהל שי 'יפ ,םייחפט תונויגל
 .ברחב ומכ וב תוכהל דח דצעמ ןימכ המחלמב
 וא'ער yop יילוח .טישפמה 'רמגל ךומס רועה 'פב

unםוקמל םוקממ רבועה ןויגל ןנבר . ^pהנחמ *). 
 6" םכל םתחקלו םינהכה לא רומא ר"קיוב
 x" mb ('םכל םתחקלו אתקיספבו
 (*[יבגמל ל"צ] (אכלמד) ןויגל דח רבע C (.ביפק רצ
 רב תיא רמא ("['וכו] אנויגל אוהה עמש ]^5[
 n 3'&) — bb^" ןויגל sew וכז ךל עדי שנ
 «pm םיצב ינפלמ [םיכאלמ ואצי ל"צ] (יכאלמו
 ר"לב p^ ,ןינויגלב ימדק C^ panes [ןוקפי] ('ט .יל
 עודי המחלמ ישנא רפסמב םיימור לש אבצ ןויו

«cossו"ט ,ב"י 'בדמבל 'א י"רתב ה"יחא]* |  
 כ'או ןינויניל ןיינמת םוכס ןוניהד quam ןיתיש
 שיא תואמ שמחו םיפלא תעבש היה דחא ןויגל

s vni»ייגה  (onרפסמ םיימורה לצא לבא  
 ט"צוא ןייע תונוש םיתעב הנתשמ היה תונויגלה
 ,ד"כ 'בדמבל Wo "v 'גרתו degio 'ע רעללעשל
 'עו רפסא ע"ייעו ןינויגלב ןופרטציו :םיצו ד"כ
 n" םיצו ומכ םש 'קזחיב םיצב י"שריפ ןכו ןיכל
 תוניפס wu ^b GU om» pup" לבא ןינויגלב
 ול היהש ךלמל לשמ ר"פס ר"בב ה"נכו -- תולודג
 לא השק הז ןויגלו ליאוה ךלמה רמא השק ןויגל

in»םשו ,'וכו וילע ימש  meהנידמל לשמ  
 הפיקהו השק ןויגל ךלמה חלש ךלמב הדומש
 לשמ דחא ןויגל לדגל םדאל ול חונ כ"פ םשו ^«
 ץובקהו .י"אב דחא קונית לדגל אלו לילגב םיתיז
 IT TB תוכרב 'וריב ןכו ל"נה 555 תונויגל
 וקרזש סוכודל לשמ ו"טפ ר"מש ,תונויגל והושרייו
 ג"כפ םשו :ספיל ע"ייע 'וכו הרופרופ תונויגלה ול
 .הריש ינפל םירמוא םתאו הרצב (pan יתונויגל
 הברה תונויגל ול שיש ךלמל לשמ א'פ ר"דמב
 ץוח תונויגלה תא mo ךל (''סוטיספרפל רמואו
 ונא ןיארוקש המ אוהו ינפל דמועה ןויגלה ןמ

nib! Leibgardeלשמ ג'צ רומזמ ט"וש 'דמב ןינעה  
 סנכנ ךלמה היהשכ תונויגל ינש ול היהש ךלמל
 ךלמהש ןוינלה לודג םירמוא ויה לודנ ארקנ הז לצא
 ךלוהשכ | ד"וב ךלמ s^p םשו ,'וכו וב סנכנ
 ךלוהשכו תונויגלבו ןיפולכואב ךלוה אוה המחלמל

 ,(תבנרא רוע י"לב ('איגל p^ ב'א) -- .('אנל
 'גרת סליקעו ל"נה םשהמ ראותה sm ה"יחא]*
 'ע וקיתעה ןכו 06 y Ct" םירבד) ןפש

 תודע יפכ גטי[₪00% (ח"י vp םילהת) םינפש םינקז

 W^ ונינפלו (epist. ad Suniam) סומינארעיה לש
 ;יו «?R^ inp ארקמ לש תבנרא יכ עודי םנו א"עב
 DM יכ OeYóc "p םגרותמ ונניא Cr 7^ םירבד

 אבנרא 'עבו ש"מו 6202 ,ג'ח) יפיצייד ע"ייע א"עב
 ,(.ד"צר ,א"ח)

 .סקרבל ע"ייע ס'ט סקדגל +

mit der Gabel ש"ע זגלמ jb (לעפ 1b GM 
  (auffangenםילכה לכ 'פ תבש תנשמ

iom ומכ ^5 זגלמה תאו תחרה תא (א"מ or) 
paa שק וב ךופהל רתע אוהו םינישה שלש 

  yy'זיפ 'פאנ תוינשמבו ה"יחא|* .זגלמ
 יריאמבו ף"ירבו 'וריבו 'וינשמבו « ^nי"כבו ן"רה
 ^ bזגלמ 'עב לבא גלזמה "יא  ^Wונלש "יגכ

 ארפסו ב"עס ב"צ תבשב ה"כו ב'רה ןייצש ומכו
 םינש י"פ תבש 'תפסותו 'ז 'שרפ 'ט קרפ ארקיו

 — [זגלמ ע"ייע mw ןיזגולו זגלמב ןיזחוא

)edecoy צמאה י"לבו' legatum ר"למ) ןּוטנל "OON 

 ם"לבו  mpibןּוטְגְל  ^bתנתמ
(Legat, testamentarisches Geschenk ערמ ביכש 

 ןוטגל בתכש בא (א'עס א"צ) 'רהנסב קלח יפד ג"ר
 [וינבל] (ונבל)  ^pלעבו ערמ ביכש תנתמ ר"לב

 ושריפו טג 'עב ומוקמל ץוח ךרע[ה] הז איבה ךורעה
 שג 'עבו ה"יחא]* — .ןגוהכ  3mהרעה יער ^2

 ילואו ןייטיגל 'קליה 'יג יתאבהו הזל יתזמר רבכ
 ןוטגיל הינהל בוט רתוי  "ep"יא ןכו ירוס לקשמ

 'וחנתב ( mהנקזב ליחתה םהרבא 7^ "סר ..
 ינבלו 01 2 תישאר 'מאנש אטנילב . . אטנילבו
 .תונתמ םהרבא ןתנ םהרבאל ושא םישגלפה
 בתכש ס"ש י"כבו ןיטגא ןתנש בא 'הנסב ג'ונבו
 י"שרב ה"כו ןיטיגא 'פ י"כבו .ת"האב ה"כו ןיטינ
 ןיטינא ש"פד י"שרבו 'טשוקו 'ליפב 'ציניוו 'פד

 [ומוקמל ס"ד ןייע --

83735 ma ס"לב legio ר"למ eyed י"לב) ןויִגְל 
 םיימור לש אבצ  Legionדיקפה רש דועו

  (Befehlshaber einer Legion vbyהכלה ףוסב

 ע"ייע דועו (+ = .ירבעב טקל ומכ סולליטסאק תעדל )? ewe :בוט רתויו (?  .יאגל ימא יול ןב עשוהי יר 103 )!

 יעב ייא לבא ייל ע"פדבו ,דילו sep י"כו ו"ו ייכב ןוכנל ה"כ (*  .לפקרק ע"ייעו (5 quem יעו ליש n [א]רטסג
 תלמ יטמשנש bonnm ריעה nen (*  .ש"ע 'ג דצ יעב ל"צכו ריפד ייג יפכ (pos ym ('א הרעה :וי'יפ (vnm יג סמד
 ה"כו (%  .רמאמה עטיק וניבר יכ יתמלשה )?  .ט'ק י"כב אברמד םוקמב ל"צכו (5  .שיע םתחקלו םדוק אתקיספ

Praepositus (!!ןידגזיא ג"ונבו ,ןמגרותמב .םש ונדמליו טספרפ ע"ייע  y^"yנ ,א"ח אדגזיא ': 

C t Op 
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 ע'ייע :ו'ט 'ציב ,ףסחד ןיגיגל 'ב ,'ד 'להקל ;(ג"כש | ןכ וניא ה"בקה תדמ לבא ידיחי ךלוה םולשל
 ע"ייע b ,"bb ^b» .Crbp'3 37( הראמ ילעב | תונויגלבו ןיסולכואב אצוי םולשל ךלוה אוהשכ
 תיב ה"כו ג"הר 'יפ w Den CYy^ 370 ןיגל ma | לש דיקפה web הלמה וז הלאשוה דועו .'וכו
 ויכד ז"פס יאמד ^ .ד"פס כ"ב 'ילכ 'פסותב ןיניגלה | ימוחנתב ןינעה הזמו ל"נה 'תקיספו ר"קיו ןויגל
 "ינש yy .ח'עד ב"פס 'גיגח 'ורי ,ןיניגל ינש ג'ע || ץובקהו nme בייח ךלמב דרומש ןויגל 3^ p^ קלב
 ט"וש םשב א'סק זמר ב'ש 'קלי הבקנ 'לבו ,םיניגל | תונויגל ינש ול היהש ךלמל +: ה"סר ב"פ 'ינעת יורי
 תוניגלבשו םידכבש 'יפא םלועב[ש| תומימ לכ | ,'וכו הנירמב ימע jn םירד DN ךלמה רמא םישו
 קרצ יכלמ |« ^v שיר (nu םישרפמהו — 'וכו | ןיאו יתונויגילל ןתא תועמשנ :ה"נד ה'פ 'כוס 'ורי
 ןינעב הנגל האמ ל'נה 'מורתב ושריפש O7 | ה"בקה ארוק ז'ט פ'ס ר"קיו -- ,ןכתא גרוה ינא
 linea — lignea 'צמא ר"ל לע םתנוכ ילוא הגורע | ןיגולא ע"ייע elogia תויגוליא ל"צ ילוא תונויגל
 )3 וחיכ ייעשי) הרוש םגרתש המ הזו הרוש b | 0 asp^ םילהת  םינויאגל b^ ג"סרו — ח"פ ,א"ח

 תצק ?ny שימכ אלו ('ןינגל לע ןיטיח יערזכ | קחוד הזו א"י p^ ע"בארל רתי תפש ןייע םינויגל
 הז לע גישה רבכו 60 תוכרכ) איגאל אלסכ יכ 5b | ןינויגל — רכז ןימב ץובקה אצמנ אל ןכו רואמ
 — [ש"ע הנגל ה"ד n ,ט"פ 'מורתב ט"יותה = | -- [ש"מו םפיל עיייע ןינוילג ומכ b^ ו"טפ ר"משב

pao 7Gרקי ליעמ ;(ג66 ןילג = אוהש 5"(  
 ש"מ ןייע תנותכה לעמ ןישבולש

 לודג ןהכ 'פ 'רהנס 'כסמ (ד"לש ,א"ח תינותוא 'עב
 ךריד ןיגל שובלו (ג"ע כ"ד ביפס (m5 [ימלשוריב]

 «ny ה"יחא|* wn תנותכ שרפמה 'יפ

 ןכ 152 b" )49 ןעטכארט) ללירב 'חה יכ יתאצמ
 אצת יכ ירפסב אגיל טרפ לבא ל"נה י"למ הלמה
 'ורו י"למ אניטל טרפ ^b אוה ס"מ ד"לר 75

togaב"ל ףד) רוטיעה לעב יכ היארהו 56/6  Cry 
 50 ןעטכארט ןייעו אגיטל bun אניטל טרפ סרג

 --.[גט 'עו

== JMe[nyoc, Adepuvog m למ 8125 = ('ןיִנְל" 

Flasche, תיחולצ ,דכ mr35 ם"לב lagena 
  (Krugהמורתב ט"פ ("ערוזהב «^ Gהנגל האמ 6

 ןילות רמוא א'ר 'פב .ןילוח לש תחאו המורת לש
 'פב הרז הדובעב .ןיגלב בוט םויב 6 טילק תבש)
 וניגל (*חינהש יפ לע ףא (נשמב 30( רכושה

 הרכש הילע  meםיניגל .(ר'מ ל"פ) םילכ ףוסב
 'מגב ןיברעמ לכב 'פב .ןילודג םידכ 'יפ ,םילודג

 וילע לפנ ( ^yדיפ םוי לובט) םתה ןנת (א'עפ ויל

 לובט ןיגל (דימ  nvאמט ןיגל ייפ .(*והאלימש
 לובט ארקנ ושמש בירעה אל ןיידעו וליבטהש ;

 'גרת ב'א) -- .('םוי  bnישאיב) התשאו ךדכ אנ |  pap = y'53 — 3535 p'53) 3535םיתפש געל
hóhnisch sprechen, ירכעב o — gtottern ה"יחא|* .(יתשאו ךיניגל ןורכ יניכרא Ct דיכ 

 ןיקשמ אלמ אוהש ןיגל ד'מ ה"פ 'ולהאב ה"נכו |  (potenהבכמה 'מגב ןיקילדמ המב 'פב ( n3יל
 ם"ש י"כ 'יג יפל .ב"ער ב'ב 'גינחב ה"כו ןירוהט |  oyגלגל  voyשדח לכ ןיא רימלת ותוא

 'גינח ןייעו  C v5,'ה שכ ע"ייע :ה"פ מ'ב  nnn | ampמשה  (Cwהניפפה תא רכומה 'פד הדגהב
 "בוריע  in'5ר"אלבו ,י"שריפ ש"ע ןיגלב וברעי | « vרמא ("אנימ אוהה וילע גלגיל (ה'ע "(,

  spyד"כ 'ישארבל 'גרת ןייע  -- Yיגרתב .ןחכשא אל (" אלצוצד אתעיב יכ אתשה | ,ג"כ .'כ
 .בויאל ןיניגל ץובקהו  y'"p p^ 2bקנרז ( | 2Tיישארב ונתחא תא השעי הנוזכה ורמאיו 09 'שורי

os (!ןויגל םיטב עיפדשב לבא :א"פדבו ךורע י"כב ןוכנל . | ?) היכו )3  .עורזהב סיטב עייפדבו ט"ק י"כב ןוכנל ה"כ 
 ש"רה ייפבו nm םיש י"כב ה"כו הניגל ייג ןכתת רתוי דכ .תארוהב ךרעה הזב וניבר רדיסש המ יפכ לבא ונינפל
 ירכנ דוע «aw )5  .ןיגל 'פריא יי'כבו ןיניגל ח'יפר n 'פסותבו םינשיה יפדב בייערבו ש"ארהו ,ציימב י'"רהמל א"פבו
 קיתעה ןכו םינשיה ייסופד לכב יוריעב ה'יכו vea היכו (*  .שייארבו ף/יירבו יינושארה 'פדב יוריב 'פאנ תוינשמב ייל לבא
 טמשנ N'27 Vp: ייבוריע יוריבו תיבחה ןמ ו א ל מ ש גייונבו ז"לק ייס ייבוריע ילה (rows וברעי ה"ד :חיל יוריעב י"שר
 המורתה תלסופ י"ט ייפ 5m רתוי תצק תוכיראב (אנליוו םיישב) ייבוריעב חי"ר ןכ ייפ ןינעה mam (5  .והאלמש : תועטב

 המורת ne וילע ריכזה אל רשעמ תמורת לובטה לבטה ןמ ואלימש תעבש ןויכ המורתה לסופ י"ט אוהש י"פעא ןיגלה הזו
 האמ ל"נה יתפסות םשב ליינה יומורתב שירה Do ןכו ןיגול ir 'גיגחב גיונבו (? y ךשחתשכל אלא וישכעמ
 ייכבו ייל עיפרבו 3n 533 m/3", )9  ,רייב ג"ונב לבא ע"ומו ןמגרותמו יציניוו יפד ייג 'יפל (5 .ליעל my ןוכנהו גול

 quy w3 ראשב 'ילש ומכ ייל ת"האב לבא רמאו ונינפל היכו רמא :'ורי םוקמב ליצ ילוא («a לכ pa יורי שיק
 :חיייק 73 .ביב סייר יויע 5 יקליבו ת"האבו ידהנסב ייאו ב"בב ייל Ü sp) ידהנסב היכו דימלת ותוא גיוונב (

 פ"א י"כב ה"כו אתליצוצר האלהו יזיפמ ע'פדבו ב"בב ת"האבו אלצוצ 'עב היכו רייפדבו דייל יב 'א וו י"כב ה"כ )?
 י"כבו אלוצליצר ,אלצליצד ביבב ס"ש י"כבו אתלוצליצד םינשיה יפדה לכבו וינ ייפ תבש ילה ז"ואבו :יפ תבשבו ידהנסב

o"יק  meiתומוקמה השלשב םיידב יייעו אתליצלוצד . 



 הפה אלמו המיעט +5 ע'למ אָמְנּול —( םגל
ein Bissen, ein BSehluckטשפומה םשהו  

mobתחא םעפב עלבנש המ [:4 ע"לב (אמיגלו  
 הפה אלמו העילב לש גשומה הזל בורק תצקו
 םיחספ יברע 'פב der) 8611806. גט[ י"לב אוה
 .םעטו שרקמה (א'עס rp םיחספ) החנמל ךומסד 'מגב
 ambi iy) ימוי) כ'הוי 'פב .אצי ("וי מ נו ל אלמ
 םיכלמ 'ג 'מגב קלחב .בייח וימגול אלמ התושהו
 יתש ("הקיחרהש C המיגל הלודג Gryo ג"ק ידהנס)
 תוצמ 'מגב תותימ 'ד 'פב .'וכו לארשימ תוחפשמ
 (*חרקל ופינחהש הפונח ליבשב 072 80 ןיפרשנה
 vow םנהיג לש רש ןהילע קרח המיגל יקסע לע
 תורוככ ןימומה לכ 'מגב ןישדקומה ילוספ לכ 'פב
 ("המיגלל ןינמאנ pans יב לארשי העור (א'עס היל
 וימגול אלמ .המיעט (" המיגל p^ ןנישייח אל
 אלמ p^ היהיו הכיחל י"לב 'יפ ב"א) — p" אלמ
 ויפ ךותל תתל לוכי םדאש המ רועש וימגול
 המושרה י"לל ב"ר תנוכ ה"יחא]* — ,(דחא הכיחלב
 אלמ 'יפש ד"עס ד'מר n'b 'מוי 'שורימ חכומ ןכו
 אמנולל ןתינ אוהש וימגול אולמ :ויטגול

nnsםושמ ינת  maתיעיברב וימגול אולמ יאמש , 
 ש"יב ילוקמ התנינת אל המלו םש va" ןנישקאו
 חיטבא ןב לש ומגול ינפמ ל"א ה"יב ירמוחמו
 אלקשה לכ ןייעו .תיעיברמ רתוי קיזחמ היהש
 םיחפפ 'פסות ןייעו N'UD 'פ 'מוי ילבבב אירטהו
 'פסותו ON ה"ד : ט"ע 'יבוריע 'פסותו ON ה"ד ,ז'ק
 אלמ ב"ביר p^ םש 'מויבו .דומעיו ה"ד Yy: תבש
 ןינעב כ'ג "א רועישה הזו .העימג ידכ : וימגול
 הדוהי 'ר ג"עס ז"טד א"פ RD" 'וריב הטוסה תריתס
 תולגלוגמ םיצב שלש המיגל ידכ רמוא הריתב ןב
 ב"ב mmm 'ר א"ער 'ד 'טופ ילכבבו) וז רחא וז
 ץובקהו וז רחא וז mus שלש עומגל ידכ 'מוא

 — [תומיגל רשע ד"לק 'ר א"מ 'קליו "n ה'ר

cד"עפל) אימוגל  "onהצמש לש רבד גש  
Schande, Schmachרבד גטש.א וא  

 ?n3 רבדמ שרדמ Besudelung, Schmutz) אמהוז

 ("b ןרהא לאו השמ לא 'ה רבדיו תשרפ ףופב
 אצמנו ותב תא אישמ היהש ךלמל לשמל 0
 רבד ינוי ילב b^ אימוגל לש רבד הלש ןיבשושב

"tגְלְנְל  — aumאימוגל  

 — וגעל ןינע .b^ ['וכו] ('הישפנב גלבלמ (איל ,דיל
^p y'w)5 קעוזה לעופ י"לב גלל yירבד  Yvan 

 i ה"יחא]* | .(םהילע געולו ויתפשב ץרוקו

sehwützon, 02/66 byיב יתבתכש ומכ ןוכנהו  
 יגעל לש רובד ץעל .זעל ס"לב :געל סע ףדרנ"

 ה"נכו ..סלקו קוחשו עותעת ןינעל בורקו הפש
 nns םימכח ירבד לע גלגלמ pen ow 'הנסו ב"בב

 .. םעוב ינא גלגלמה לע . . גלגל .ט"ל תוכרב

 ר"ב ,וילע גלגיל ב"ער 'נ ק"ב ,'וכו תגלגל המ לע
 ה"פר ר"בד .'וכו רמואו גלגלמ אהת ליז p» פ"ס

 : לעפתא .(* 'וכו ןידב גלגלמ onn לא נ"בשר רמא
 ר"שהשב םש ה .אגלגלתיאל ז"י 'א רתסאל 'גות

 ראותהו ,הבהא ילע ונולגילו : ולגדו שרד ינאיבה 'פ

vתוכרב  vbאל ם"שרהמה 'יג יפכ ג"ע י"ד  nib 

nw Cgךל אלא (' סעוכ  qoxהמל < .  
 — [ןלגול ס"טב ג"ונב ^«: תגלגל

 ד"עפלו Kórner םיניערג «wm תעדל) גּולגיִל

bx ——366 י"למ  YD3(Zweigאל 'פד  

semיגולגל תולכואו תואבש ("י נ פ מ 6 ה"כ 3  

 יכ ןכתי אל הז b^ ב'א) — .םירגרג b^ אלדרח
 ןכו םיחרפ םא יכ םירגרג תולכוא ןניא םירובדה

 תופסותהו ה"יחא|* ,(םיחרפ 'יפש י"שר תעד

 p^ לע םג וגישה יגולגיל m4 ב"ער ^n  ב"בב

 יכ י"וה תעד יפל ולעהו י"שריפ לע םג ךורעה
 "2( ה"מגר b^ ןכ תמאבו ש"ע םיפנע pn ינולניל
 ימושרה י"ל הלמה הז יפל היהתו (א'עס חיי ביבל
 השקהש הממ םירגרנ ש"מב וניבר תעד ריבסהל לנו
 אפרטנ יא ^2! א תניבב N^ :ח"י 323 ס'שה
 אתיניב א"פ bb וניבר 'יפש 'א pl עיייע 5«
 יכ ריבפהל ל"נ י"שר תעדו | -- .לדרחד ,,ןיניערג
 םשובכ אוהש רבד לכ (p 4s^ 7 פ'לבו 5 ע"לב

 -- [םיחרפ ש"מ הזו ףדונ וחירו

 :ויכ (m תוגולגלח א"ס Portulaló) תוגולגל
n^ sunח 'עב ונשריפ רבכ (א'עס '. 

 האלהו :ד"צש ,ג'חב תונלגלה 'עב ה"יחא|*
 תומוקמה בורבו תואחסונ ייוניש נ"שו ירובד יתבחרה
 הליגמבו ה"רל pw י"כב לבא ת"יחב in^ רקיע
 'עב ש"מ ןייעו תוגולגל 'יא .פ"או 'ב י"כ "יג יפכ

 — [וז ^3 םייקל ב"ער uw רצ ל"נה

poa )?  .במיליה v» (!(5 .«5 יונב )5  .ןרגרוג ג"ונב )9  .ןידב ץק יהת לא : םיטפוש יפ שיר  w3 533 mé» 

iu3 sםידב ןייע : הייכו א"עס ח"י  nmה"כו )^  nלבא אמגול ג"ונבו ףיירבו ח"ר "פבו סיש לש י"כה לכב  
 ,םישבו b'p י"כב ה"כ )?  .הקחירש עיפדבו ,פ"שבו ט"ק י"כב הייכ )? .המגול ריפדב )7 Da" אלמ : םייע ייבוריעב
 ייסאב 'ציניוו 'זיפ ר"פדבו אמגולל ט"ק י"כבו אמיגלל סיישבו ,רייב ב"ה דייל 'ב יא ו"ו י"כב ה"כ (** ,תרקל ול ע"פדבו

 .אמגול ע"פדבו ,ט"ק י"כב nx לינה י"כב הייכ ('% .אמוגלל ימאו
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 ומצעב «wu סרג ךש 'עו רמע 'עב לבא ןכתת
 הלמה ילוא וז אסריג יפלו .שכלב וניתואחסונבכ
 moosarüges ןליאה ביבס ביס ₪( איה "5

Gewüchs, Flechteח'רו (ע"ייע) .אזאז והזו  ^B3 
 .י"ע : אזראד אכוש תמאב b" (אנליוו («D תבש
 ייפש המ יפל לבא ('"ינמורד שבי אתוזג אז אז,
 y" אשנול םש תבש 'וריב אייל 'ר םשב אחא 'ר

queל"צ]  [prmרזג ילוא  wwwר"למ  lux 
 ןישועש ריפל אוה pum qump 'עב .ש"מ ןייע

 — Kienfackel] ס"לב ןידד ןינע ןכו זרואמ וצע

 םוקמב 73 ומכ .ד'ויה תטמשהב דלי vpy דל
 353 gebüren) דיל ר"אלבו (א"י ^e םיטפוש) ךרי

 אלש 33155, s C voii^ דלונ היל הוה +'ב) הציבד
 ה"יחא]* — ."דלונ spi םויה השענו לומתאמ היה
 ןינעב ,(אנלוו ם"שב ספד) ח"ר 'יפמ קתעוה

 םימעפל ד"ויה טמשנ ןכו ש"מו pp דלי שרשה
 א תתא nvyb ד"כ 35 "טפושל 'גרת n 'גרתב
 ,ןידילתו 'ז קוספ םשו ,(תדיליו 'יסופד תצק יפלו

Ton rmmתישארבל 'לקנוא  ^ b^םשהו א"כ  
 תעשב :א"ל תבש ןייע ngo מ'לב w הָריִל
 'ומבי m/ דר yvy הריל ss ב'עס 'כ 'מוי .ןתדיל

moהדילב ןאלת ב'עס ז"ע םש ,הדיל רעצ ב"עס , 
"wpח ז"ע ,'וכו התרוהל התדיל שיקמ .ב"י '. mo 

 ירשא ד"ע ד"ד oe תוכרב יורי ,הדילה םוי :'ל
 3) wbs ה"כו ותריל תעשכ ותתימ תעשש םדא

nyהדלוי ,הדילה  (n an "ye»אָתְריִל 'גרת  — 
 — [ג"ע 3^ ג'פ הדנ 'ורי תודיל ץובקהו

m5 =( 35א ) nnoארקנה  G Lydienקלחב רל =  
 ראותהו (ח"ע ש"ירל ץראה תואובת ןייע) ןימינב

 spp) קרפד ג"סב ydier "EIS) ,ידול
 הטיחה ןילשבמ p^ תוירול ןהמ תושעל 6« הציבד
 ןילכואו ןינומירו pras sep ןיברעמו «n אלב
 חספבו) <") תבשד ג"רב — הדועס חוניקב ןתוא

bu] Conn6) אר 'פ 'יחפפב x9 [pw 
 רכומה 'מגב טג חלושה 'פב ,םידול לכאמ היינש
 הישפנ ןיבז שיקל שיר UB Dux) ומצע תא
 ינש 'פב — ('םדא ינב ןילכואש .no ^b ,יאדולל
 .תוידול תויבח דעו (" תוק ד תורידקמ G7 םילכב

^bתויבח  nns) Amb qbע"פדבו י"כב  : 
 יתעדי אלו םידרפנ םיכרע השלש ךרעה הזמ ושע

 ,(? חכשי אל רשא
payn יפל ןכ 'יפ ב"רו חַּבַשי אל רשא ל'צש oy 

 ינימש 'קליה יכ היארהו הרומאה י"ל איהש ל'נו
 אמיטיז ע"ייע לבא אמהוז רבד סרג ה"כקת זמר 'ר

Coen anmריבשמה לעבו .ש"מו  mיפ יוועל " 
 — ]5/3 pst Unheil ןוא 6/6 י"למ

 ל"מר קיתעה ןכו ה"יחא|*

 הנורע 'יפו ש"מו ןויגל «rp sns yy ןיגל
 ייעש) הרוש הטח םשו 'גרת (הרושו

oU» neaןינגל לע ןיטח . 

 יתלב םירמא new יגעלב רבד (BÀ yos םגל
 ל"זר לצאו unverstündlich reden םינבומ

 pa ןישרוד ןיא 'פב (ןושל םוגמג ןינע ונייה
 הינשילב (' סנלמ אקוני אוהה (ב'ער are יגיגח) רחא

am — (חסונב ב"א' sinsהינשילב םגמגמ הוה )'). 

 ,Finanzverwalter בשוח 6 י"לב;םיטסנּול *

(Rechnungsrathםשב וצ שיר 'קליב  

 nun nmm קושב רכומ mmw חבטל 'מוחנתה
 ל"א רשבב לכתסמ סוטסגולה הארו רשב האלמ
 'מוחנתה a^ ךתיבל ןונפפוא יתחלש רבכ ירמ
 (b^ .םייונש ראש ג"שו ג"כר 871 ןונוספא ע"ייע
 Tm" בשוח םינקז 'ע וקיתעה ןכו בשוח םיטסיגול
 תונקת לע םיינויה לצא הנוממ היה אוהו One vs יב

 .תולקשמהו תודמה לע חיגשהל קושה

 dünne Pflanze ךר חמצ 'יפ 2 ע"למ ל"נ) שגל

mmnןיקילדמ המבב (םינפב ןייע  n3?ביפ  
onoאלו שגלב אל  "b onaץעל הפילק ןי ב  

 b^ ב"א) — .ךר רמצ ןיעכ ךר רבד ('זרא yy לש
 וילקמו הברעל המוד mop רשא yy po י"לב
 Dx רמצ ומכ אצי חרפה לובגבו ןומנאכ םיפפכנ

sp) "53לכ ןכ  ppרפכ ינב וב רשא אמג  
 ,(תוליתפ ונממ ןישועש אמג שיו םתכאלמ םירשוק
 איה איה ילואו 76 י"ל לע ב"ר תנוכ ה"יחא]*
 ג'ע ר'ד תבשד 'ב ^B "מלשורי לש אשנול
 יחכונה 'עב וניברו ww 6 ויכ יגיח pi ע"ייע
 סישב תבשב ח'ר .'יפ רחא:ךשמנ ש"ע רמע "עבו

bm aomכ"ע אזראד יניב יניבד אתינרמע שכל  
 הזו qv קד mex 'מושרה ע"למ הלמה הז יפלו
 וניבר 'יג הז 'יפ יפלו ךר רמצ ןיעב ךר רבד ש"מ
 (אשגול =) שגלב (םש תבש 'שוריה 'יגכ איהש)

am v33 m (!טייק , svתלחתב המושרה ע"למו רקיע וניבר ייג לינ לבא םיש יייכב ה"כו )? .םגל עיפדבו ב"ה  
 הארנ jn רמע yn חכומ ןכו ביה דיל ט"ק י"כבו (ןיב ליצו pp םשו) יבו יא ויו ייכב היכ (*  ,גלגל yon ךרעה

 .ריסא רלונב גיונב (5  .הישע אזאז syn וניבר ךשמנ וירחאו )5  .זרא yy לש הפילק 'יפ גיונבו ,ביערו י"שרופמ
 טיק waa ה"כ (*  .קרפב קר עיפדשב לבא 'א יפב ונייהו איפב ר"פדבו ייכ ראשב ןוכנל קיפב היכו ט"ק ייכב היכ (*
 ה"כ ('* .םיחספב jon nata יישריפב היכו )? .יוכו לכאמ הנושאר העש גיונבו היינש n ע"פדב (*  .םינפבכ ליצו

 .תוקדה תורידקהמ ג"ונבו ט"קו ב"ה י"כב ןוכנל
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 'וכו ןמשה וריתה וניד תיבו 'ר שרדו ביתי ימורדה
 רב קחצי בר אתא יכד א'ער vb ז'ע ילבבב ה'כו
 ןיביצנב יאלמש 'ר שרד רמאו אתרמ רב לאומש
 'וכו והוריתהו moy ונמינ וניד may הדוהי 'ר ןמש
 תארדול יאלמש ['ר] ל"א ס"שה םייס הז לעו

wpאוה אוה האדול יאלמש ['ר] כ"א 'וכו תרמא  
 םורדב רד היהש ןכ ארקנו ימורדה יאלמש 'ר
 יאלמש 'ר א'עס ב"לד ה"פ םיחספ 'ורימ חכומדכ
 תא "וכו ל"א mas ןפלוא ל"א ןתנוי 'ר יבג יתא
 תוכיראב ןויצה הז יתאבהו 'וכו םורדב רדו יעדרהנ
 םייונישב :ב"ס ילבב םיחספבו C 6ג'ק 2m םורד 'עב
 התעמו .'וכו דו למ ל"א תא ןכיהמ ל"א םש 'יאו
 אוהש 'ימעפ הזיא 'יאש הדול ,אדול יכ רעשל ל"נ
 תבשב .האדול יאלמש 'ר אוה sm הרומא םש
 ינתהו (םש 9^5 «p י"כבו אדול snm :ו'צ
 י"כב אדול ינתהו s'yb ז"לק ףדב םשו ,הדול
 ןוכנל ה"כו הארול היגהל ןוכנ רתויהו Como ס'ש
 םכח םש י"שריפו הארול ינתהו ב"ער א"ע תומביב
 ,ז'סד ג"פס 'ינעת 'וריבו .ז"לק תבשב י"שריפ ןכו

^sהאדול ^ ןקתל הארנ ןאכ םגו הדול 'ר רמא  ^b 
 םלשה ןיסחויה לעבו -- C mon היהש םכח ותוא
 לאומש ןמזב אוה יכ הארנו םייסו ואיבה )162(
 — [לאומשו בר ןמזב יח יאלמש 'ר םג תמאבו כ'ע

  =( N70//8שא0%, ג/9890 'ורו י"למ אנדול =

ledanum , ladanum,  cretischer Cistus 

  orient. Baumharz, Gummiפ"לב « oע"לב

6 Vy main» \032רידמה 'פד ג"סב (ט oJ 

 אדריגו אגזאד אדריגו אנדולו אליפ ייבא רמא
Cigars אדריג (*ונדואל ("אנדול 'יפ sewn 

 אדריג בותכ תואחסונב ב"א) -- ,(* תיכוכז תוכיתח

 יפילק י"שריפו אזוגאד  C ros pyי"לב אנרל 'יפו
 אפקנ ץימ אוהו ךורעה לעב רמאש ומכ אוה יורו

 אוהו סוטסק ארקנה עטנמ ףטונה  onהגודמב
 .(רשבה קיזחמו תושק[ה] תואסרומה ךכרמ הינש

Qadanum) *[ל ,ו"כ סואינילפ דיעה ןכו ה"יחא' 
  ceapilum fluentem cohibetרעש תרישנ ענומ

furfures םש ןכו ,רשבה רוע קיזחמ ונייהו wan 
cutis et. manantia hulcera .. sanatרועב םיבוס  

  T EAT Lcיו-יו. ו 7

 אָנְדְל - (דּול =) 5 חי

 זוחמה אוה דול תועמשמ ל"נה םינויצ לכב יכ המל
 ,Lydien /\006 ארקנש תיברעמ הנטקה איסאב
 (ג'צ יא טאדאריה) ןינתבערו ןיקנופמ ויה היבשווו
 י"שרו wa ^b יפל ל"זר םהילע ורמאש דע
 די תנמואב ןימסרופמ vm םדא ינב ןילכוא ויחש
 ליעלד תוידול תויבח הֶזְו Cx .א'ג m3 .'א טאדאריה)

5nא איסא ע"ייע יקירל ' Cmyp WT)ויהו  
 (האלהו דינק יא ןעעדיא ןערעעה םילודג םינרגת

 ןירכומ ויה הארנכו דול ירנת : ט"מ מ"בב ש"מ הזו
 ו"מ םשו ל"נה ןיטיג ןייע םדא ינב תושפנ םג
 יורי וכו יאדולל הישפנ ןיבזד ארבג אוהה ב'עס

 ןינדולל ךמרג תנבז ולא Ty ה"מד me 'ומורת
 ד"פס "טיג 'ורי 52( ןיריקי ןימדב ןוהל im הוה

 המ . . םידולל ומצע רכמש דחאב השעמ :ו'מד

 םיבשוי ויה םידוהי הברהו .השע וייח ינפמ השענ
 bus דול דועו -- .ש'מו 'א איסא ע"ייע אידילב
 ,5 יוינומדקה לע ; 'א יטיי ,יב יומחלמה לע) היתתמ ןב

 ארקמ לש רל (JJ (sm à עילב )86 )3
 ךלהמ ^G (mn יח יא vm ;ה"ל aw ;ז"ל ,יז יימחנ)

 jo דול ב"מ ה"פ ינש 'שעמ םילשורימ דחא םוי
spenרזעילא 'ר הרוה םשו  "mbרחא : ב"ל  

 'תפסות רולב םינקז השמח ורכזנו דולל רזעילא 'ר
 אדטס ןב ע"ייע P ma היה Den ח"פס תואוקמ
 תיחרזמ תימורדב nma דולה וזו -- p") .ב"ח)

vwהמורדב איהש דול ןינעב קוסעל יתיברהו  
 המוח תפקומ nmm .ש"ע םורד 'עב י"א לש
 .א"עס ע"ד SÜD 'ליגמ v qm^ ןב עשוהי תומימ
 :ינא יתרמא Cp ר"להקבו mb יגורה .'נ םיחספ
 ,דול תונב ב"ער ו"נד ה"פר ש"מ v .איקדול "יא

4vא"נד 'א פ"ר 'כוס  Tyלש התכוסב השעמ  
 :'ב 'כוס ילבבב ןייעו 'וכו דולב הכלמה ינליה
 השעמ ד"לה ב"פ 'וחמש 'כסמ .א"פ םש 'תפסותו
 ,ו"ל ז"ע הֶאְדּול ראותהו — ^« דולב em ןבב
 י"כבו ולזלזמד ce mb ינאש תרמאק האדול יאלמש
 ל"נו יאלמש 'ר 'יגה כ"ג םשו qn ןילזלזמ ם"ש
 דחא האדול 55 םשב יאלמש 'ר הז יכ רורב
 א"פ תכש 'וריב רכזנש ימורדה יאלמש 'ר םע אוה
 לאומש רב קחצי T^y א"מד ב"פ ז"ע 'וריו ד'ע ג'ד
 יאלמש 'ו חכשא ןיביצנל mm 'תומ וב

 .ארול ןושאר םוקמבו הדיל bes פ"א י"כב nm) יאלמש ירל qn יר בישהש המ הזו ל"צ היכ הרושב םשו ('
 דרג יעב היכו טייק ייכב הייכ f) = .יתנווכש ךורבו ,ןכ תמאב ?mant : ז"מק ף"זרהמל י"הבמל תופסוהב יתיאר בוש )*

 (: א"כש ,א"ח) הפשא 'עב ש"מ ןייעו הפשאד ע"פדבו ,יא Jaudano ט"יאלב )9 .אנריל ע"פדבו ט"ק יייכב. היכ )5

 (mU אגזאד ליצו האלהו ne יפרב היכו אגואד ד"לו 'ב ו"ו w33 לבא ריב ייכו ימא יפדו ריפדב םימעפ יתשב ה"כ )7

 ייג הפי הלוע הז ייפ יפלו .הרעהב ש"מו שייע כ"ע זוגא לש הפילק איי םשב וניבר ייפ 'א דרג sym )* sw דרג יעב

v3םעפבו אנז י ג אד [אדריג ל"צו] (דייל י"כב ה'יכו) אנדריג יחכונה יעב טק  movאזוגאד ארריג ה"כו הזגאד ארריג  
 .תמדוקה הרעה ןייעו )9 )3 (em אגזא עיייעו אגזאד ארריג ל"צ ןאכב ךורעה ייפ יפל לבא י"שרבו ס"שב



mmתוארטאיתב תוער תויח תתימ לע הנוממה שיאה  
 תעב שפנ mob ול התיהש ןעיו תואסקרקבו
 דובכו תובידנ (qOecuíz אימוטוליפ תישענש

y"yע"ומב ) mmeםע םוחלל רדולה חרכומ  
 anb תדעוימה תעה pma ןכל תוערה תויחה
 המלו התעשב mw היד ^5 (ע"ייע) אימוטוליפ
 אימוטוליפ השועש ךלמה לבא תונערופה ול םידקי
 < /ל"נה קוחשה גח תויהל תעה איה הבורק רמא
 אלו 190 א'ח ר"טבב ז"מיר mn ןוכנל רעיש ןכ
 26 ש"טע סעלרעפ כ'ג y" ל"נח ס"ל לע ריעה

 — ]480 ב"ח ל"תמעב יוועל 'הו

(an, mit ihr Bot) nOג"רב  "DTותחאלו 672  
 37 תושר 00 «aes ארקי) אמטי הל הלותבה

 ואיבה ה"יחא|* | nmm רמוא ע"ר לאעמשי 'ר
 יעב ןייע ותמגודו ומע רשוקמש שורדה תודוא

 [6צ"ק (m אוה

 Dy ףדרנ יִהְל ר"אלכו nb ומכ מ"לב הֶהְל =) הל
 müde sein, ermüden) תופיע ןינע (ע"ייע) יאל

 ןותיהלא 'גרת 0^ ייב יכאלמ) םכירבדב 'ה םתעגוה
 אניהלא המב 'גרת] Gm ('ונעגוה המב .'ה םדק
 יָהְלַאו הזמו .לעפא אוהו ה"יחא]* .[יהומרק
 wy י"שר "ג יפל G5 .ד'ל ,יר 37( $03" 'גרת

prmיד ,ב'מ 'יעשי 'גרתב לעפבו .תיחלאו םש  
 ^n ,ה'כ ירבדל 'ב י"רתב יאלי אלו יהלי אל
 לעפש ןינב אוה ןורחאה הזו .ןייהלשמו ןיִיָהְל

y'eyץרא ּהָלָתַו 'לקנוא קיתעה ןכו .'ב יהלש  
 יהל כ"או "וכו יהלתשאו O^ s תישארב) םירצמ
 ייפ ןכו ארקמ לש nnb cy אוה דחא 'גרת לש
 אכה Tw ןייע לבא (לוסאלא באתכב) חאננ 3

— [rns 

 + vm .ל'נ וניבר bbb מ'למ mb ₪ הל
 verwirrten Sinnes תעדה oe ןועגש ןינע

Geinהלתו  G^ "B mew)  ]מצרים[ pos 
 «pap ^p (G" as f םיקז omen הלהלתמכ
 nbm תמגודו ההל ורקיע ה"יחא]* .ןועבש
 ם"בשר ןייע npa שרשמ וז יז" בויא) mam ומכ
 ןושל האלתו ומכ b^ י"שר לבא םש 'שארבב
 םדוקה ע"ייעו הלחלתמכ ול המודו ומוגרתכ תופיע
 ומצע ק"דרו nnb שרשב ק"דר לצא ג"סר ןיבה ןכו

^bךורעב ומכ  nbmבורמ ^« עגתשתו ונינע  
 לעפה א"פ לפכהב ןכו ותעדמ םדאה אצי בערה
 ילשמלו הרותל 'יפב ע"באר jan ןכו כ"ע הלהלתמכ
 תלחתב 'מושרה ע"למ הורזג םלכ יכ ל"נו םשו םש

g* 

 =) אָנְדל 19 (הָהְל — הל - (אנדול

gunאפרמ תוירט תוכמו  bובותכ ס"'שה תעדל ' 
 תבידו םיניע .ףולידל smbs אוה אנדול םש
 rib 'ובותכב י"שרו — ש"ע אמופמ (v םיריחנ
 Wermuth, aluin צ"לב אוהו א"נושיילא + אנדול
 ,ןינפדרה ,ט"ל םיחספבו ןיתניספא ,'ל ז"עב זעול ןכו
 ה"ד :י"ק תבשב ה"כו ן"ייולא ןכתת זעלה תביתכו

sonsט'פ ןיטיגב ןייעו  :+ nons n^ימ שיו --  
 םיעוט אלא םניאו אנדול איה הנבלח יכ םירמואש
 א"פ 'ותירכל מ'יפב ם"במרה הז לע גישה רבכו
 לש טל אוה אנדל «c רבדה בורקו .ה"שע א"מ
 -— cob והזו US) )5 ; ה"כ ,ז"ל «mew ארקמ

ledumהקתעה לע ירפסב ש"מ ןייע םש םימוגרתב  
 — [178 סוואט י"בירל תיסרפ

qp ow» Cs)ט'לב הנדנ  ^eברחה רעת  
 (אינ ^ איש הרעתמ הפלשיו ,0

 וינתמ לע תדמצמ ('הנדלמ הפלשו 'גות
 ה"יחא]* | .הנדלב 'גרת n) ייכ בש הרעתב

b34 Wwה'גכו ייל .עיפדשב לבא .ו"ופדו. "3  
num ^n annaה"דל ;" ,'ט ; 'ח ,א"כ 'קזחיל  

 — [אנדנ ע'ייע תופלחתמ ן"ונו 'לו 75 ,א"כ 'א

 ראותהו Lydien = 4 /\טפטש) ל"נ איקדול =) קידל
  /\002666, 3, Óv lydiseh(/\ט80%66, 53'

  v5םילכב  buo oUm'יפ יקידל  byומוקמ םש
 ט'ק דילו 'א ו"ו ייכב ה"כ ה"יחא]* | ,איקדול

 י"כבו איקירל ע"פרשבו ,'ציניוו 'פדו « Yר"בו 'ב
 ב'ה י"כבו איקורל  prioאיקדול 'ינכ יל הארנ

  smע"יע ל"נה םוקמ םש  websדּולמ ראות
 נ'שו דל 'עב היארהו  e moeומוקמבו רול יגורה .'נ

 עקפ .ו"כ ק"מ .איקדולב : ינא יתרמא 'פ ר"להקב
 ,איקדולב דחא םדא יננמז א"יפ ר"ב ,איקדולד ארוש

ovאיקודלב םד תורוניצ וכשמ ג"ע ב'מד ג" ז"ע  
 איגירפב זוחמ /\904 אוהש רמול רבדה קוחרו
 י"אמ pum היהש (רענעיוול ו"ורב Laodicea ע"ייע)
 — איקדולב bui םידוהי םש םיבשוי ויה אלו

 — [סקדבל 'ע mo ןייע ןיקרול

Lówenjüger תוירא דייצ אָרְדּול פ"לב) רֶדּול «n 
 ludarii — /\00000/6 'צמאה י"לבו

(der die wilden Thiere tódtende Gladiatorשרדמ  

 ךלה )5 9" םיטפשמה הלאו תשרפ הבר תומש
 b^ .,תישענ אימוטוליפ יתמ sow רדולל לאשו
 ,(שיע רטל ומכ רדול א'פ .ףרחמו ףדגמ שיא י"לב
 Schmühsüch- 008006 "bb ב"ר תנוכ ה"יחא]*

gerתלחתב ל"נה י"ל אוה יכ ןוכנה לבא  qun 

 .ייל עיפרשבו ונתעגוה nbi סייטב ריפדבו «v ו"ו via ה"כ (5  .תנדנמ ג"ונב (?  .ףוסב א"הב y/by30 s/33 היכ )4
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 20 "nm -- (הֶהְל -) הל כ

nooא'כ איש הלמשב . Cכ"ע םיניע תזיחא אוהו  
mרדס שי יכו ךורעה לעב 'יג לע ריעה אל ל"ומה  

 םיטהל ןינעבו .ונינפלש 'ישרדמבו ס'שב רחא
 םהיטל ומכ אוהש רמול לכונ םהיטהל יונכבו
 4 b^ ןכו טאל םע ףדרנו טול לעפמ םהינש
 ומכ םהיטהלב יכ )46 לוסאלא באתכב) חאננ

 -- [םהיטאלב

brennen (הפירש ןינע ימראו 53 ןכו מ"'למ tro 
 לאשוהו flammen כחל םע ףדרנו שא תליכאו

 -entflam רבד הזיאל קקותשה רשאב הבר הקושתל
(men, begierig verlangenתכפהתמה ברחה טהל  

 D'D ב"כ תשרפ הבר תישארבב O75 ,'ג תישארב)
«eטהול שא ויתרשמ םש לע ברחה טהל  "onm 

 םישנא םימעפ ןיכפהתמ ןהש תכפהתמה C יריק
 .םיכאלמ םימעפ תוחוו םימעפ םישנ םימעפ
 ר"בבו םשו ד"ל זמר תישארב «pos m ה"יחא]*
 לע תכפהתמה ברחה טהל תאו :דוע שרדנ םש

ovתכפהתמה ₪יי ,'ג יכאלמ) אבה םויה םתוא טהלו  
 דעו ושארמ ותטהלמו םדאה לע תכפהתמ איהש
 תא ליצמ ימ םדא רמא ושאר דעו וילגרמו וילגר
 שא .ט"כד י"פ 'דהנס 'ורי .וז C תטהול שאמ ינב
 ,ויתוביבפ הטהילו םישדקה שדוק mio האצי
 תטהלמ שאהו שרודו בשוי היה יאזע ןב ז"טפ ר"קיו
 pay הליאשהב לועפ ינוניבב לקבו — ייתוביבס
 ק"מ 'ורי וברקב תרעוב שא ולאכ my הקושת

y ces yoו"פ 'ינעת 'ורי ,הרותה רחא טוהל  
 תא תלגרמש הקיתמה ns mew ויה :ט'סד
 רחא ןיטוהל : ט"לד א'פר ry 'ורי ,הרותל ןושלה
 א"מפ םשו המדאה רחא םיטוהל נ'כפ v ,ןייה
 םיטוהל ב"כפ ר'קיו 0r sm םומילוב ע"ייע א'נו
 n) ,זינ םילהת םיטהל ושרד ןכו הרז הדובע רחא
 ןכו ערה ןושל sns ןיטוהל ויהש ו"כ פ'ר ר"קיוב
 הזמו ey ל"נה ר"קיול ןויכו םש םילהתב י"שריפ
 ןיקפנ הייַטָהְל ןיליא adir ג"פס mmi 'וריב כ"ג
 םיטוהל :ינכשמ b ר"שהש ,השמ ינפ ןייע .אמדק
 אוה טהל ילוא דועו -- הניכשה ירחא לארשי םה

wmןושלב קקל 24 220  deckenלאשוהו  
 ןכו שרשה הז מ'וא טשריפ ןייע הריהמ הליכאל

 — lecken] שאה תליכאמ ש"אלב רמאנ

nnbע"למו מ'לט)  (erschlingen c9םימהלתמכ  
 ייפו ה"יחא|* QU ,וייכ ^n n ילשמ)

 ל"נה ע"לל jv5 ד"עלו ןיסכתמו ןירתוסמ ע"באר
 םישרשה רפסב הנוי 'ר 'יפ ןכו ןיעלובמ ושוריפש

 Tn הז אבוה י"כבו םינושארה ע'פרב -- ,'עה

 טהל 'ע הלחתמ אבוה ט'ק י"כבו טהל 'ע רחא
 רדסכ אלש לכה הל כ'חאו טהל כ"חאו הל כ"חאו

 — שמא 'פד רדסכ ןוכנהו

 הרעבה ןינע ר"אלב ןכו בהל ם'לבו 9 (y/53 בהל
n305 (rennenאיכה ה"יחא]* — .תָבָהְלַש  

 םהל ,גהל ,בהל ,הל םישרש השמח וניבר
 םעט ריבסהל שי ןכו ך"נתב ןתאיצמ pvo קה ל
 השלש םינושארה םיסופד יפכ איבהש המב וניבר
 anb — םכרע ןייע טעל ,זעל געל םישרש
 ,הנה תוירבע תולמ ('ג יא'כ pmo תבהלש תבהל
 ע"ייע לעפש ןינב בָהְלַש ר"אלב הנבנ בהל םשהמו
 קר אָבְהַל €(« en» sinb םשה םוגרת 'לב ןכו
 ,'ג תומשל w יורי (?OY .אתשיא תוכימסבו ץובקב
 הָבָהְל 152( m3n5& )3 ,ג"ל םירבדל יב 3m" ;יב

 א"יפ ר"בד מ"לכו .ח" vp םילהתל 'גרת (מ"לב
— [nanb יפרש 

eifrige Be- nb רבד לע הדיקש e (ע"למ n5 
G^ a^ ónp) רשב תעיגי הברה Geháftigung 

 הנבה ןיאמ דומל p^ גהל ,שרשב p^m ה"יחא]*
 ,ותבשחמב ונניאש המ רָּבַד = ע"לל ןויכ יתערלוכ'ע
 כ'ע האירק ומכ אוה לאעמשי 'לב b^ ע"בארו
 ,רומאכ ונינע ךא ךרעה תלחתב 'מושרה ע"לל ןויכו

vmןויגהל 'וכו הברה גהלו 'יפ ,ח"כד י"פ 'דהנס  
umאל העיגיל  omתוגהל :ומוקמב ר"להקבו  
smםייונישב ד"יפ ר"דמבו ,ונתנ רשב תעיגיל אלו  

 עגיימ אהיש תושעל םדאל ול שי המ לבא . .
 גהלו ד"הה םימכח ירבד תוגה ל הבוה וושב
 תישומש ד"מלה \'הלא םישרדמ יפלו C531 הברה
 היעשי) דרל ומכ האירקל ונייהו תוגהל = גהלו איה
 'חה תאמ תלהק b^ ןייע תדרל םוקמב (א ,הימ

 — ]143 ץטערג

 תדגהב (םינפב ןייעו Zauberei םיִטָהְל מ'למ) טהל
 ןנחוי ך"א OU nb אראו ימוחנתב ןכו) ונדמלי

 םש) םהיטהלב םידש השעמ «G ^ תומש) םהיטלב
 תושעל לוכי דשה ןיאש יפל םיפשכ השעמ )^
 "גה חכומ ןכו ה"יחא]* ,הרועשכמ תוחפ

 ב"פק זמר 'ר אראו 'קליו ט"פס ר"מש :ז"ס 'דהנסמ
 ךפיהב ודסה (mes xm" איבה טל 'עב לבא

jmבוט חקל תקתעהמ חכומ  m neniרעבאב  
 םידש השעמ ולא םהיטהלב ונושל הזו +
 ,תכפהתמה ברחה טהל תא ד'כ ,'ג תישארב) א"הכו
 ומכ טלב השענה רבד םיפשכ השעמ ולא םהיטלב

 ,ג"פ יתבר np'ob' כי'ג ןייעו (' .טהול יקליב (5  .שיימו םורימ m עיייע (?
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 21 = 0 = ול 9 — םַהְל

 בר יבד ינולפל יתאולה אתלמד ישורפל לאומשד
 וניא דמע םאד ינולפל ותאולה ירבס ברד הימשמ
 לאומשו ערמ ביכש תנתמכ איה ירהד וב רוזחל לוכי
 רמג אל אמש הב ןודיא יאמ אנעדי אל רמא
 y" התימ רחאל רטש ןיאו רטשב אלא ותונקהל
 א"ע 'ו ב'בב ה'נכו — .םש 'ופסותו :ה"נ תובותכ
 אל רמואה לכ .ח"פ תובותכ ב"עס א"מ תועובש
 לעונ םש 'ובותכו ,ימד יתערפ אל רמואכ יתיול
 רעש לע ןיוול ps : ב'ע מ"ב ,ןיוול ינפב תלד
 'ציב (poss ןיוול ונא qus .ד'פ "לוח .קושבש
 יינעת .'וכו vn תשודק wp ילע וול ינב :ו"ט
 אב א"לפ ר'מש ,ערופו ותינעת םדא הוול :ביי
 םויה mb הז ןיוול ה"בקה לש ויתוירב לכ הארו
 by הז ps ןיאו םויה ןמ הלילהו הלילה ןמ הוול
 םיבכוכהו םיבכוכה ןמ הוול הנבלה . . תוירבכ הז
 ועלובל שקבמו vane הוול em רשבו . . הנבלה ןמ
 יתיולה המכ ואר םש ר"משב לי עפ הו .לזגבו תיברב
 תלטונ הניאו ץראה התולה המו «ma לטונ יניאו
 = תלטונ איהו יתיולהש ןרקה לטונ ינא אלא תיביר
 .'וגו רפעה בשיו ('ז ביי תלה 'אנש הלש תא
 ,ךיתיולה . . ינתיולה א"עס ג'מ 'ועובש : ד"ל מ"ב
 .ט"מק nau םשו יניולה vy .ו"מ iv מ"ב
 . . הולמ םימעפ הברה האלהו .ה"ל מ"ב ,תוולהל
 D תועובש ,תיבירב הולמ האלהו .א"ע םשו
 'וכו הולמה לודג א"עס ג'ס תבש moon האלהו
 ינעל עלס הולמה א"ער yb תומבי ,'א לט ע"ייע
 םשהו 'וכו םתס הולמה :'ג תוכמ ,'וכו וקחד תעשב

 — [ע"ייע האולה טשפומה

sich zu Jem. רוכחו קובד jy מ"למ mb — ול 2 
"B3 (begleiten תמה תיולהל טרפב gesellen 

 ןעוט היה םא [ארמנל ךומס ל"צ] ('מגב) רידמה
 תא הולמש b^ 'יפ '(  mun יאולד ovy .תובותכ)
 יובותכ vi ה"יחא]* | amas וולי suns תמה
 יוולד : תכלל בוט 'פ ר"להקבו ןווליד mo : א"לד ז"פר

Cani»ליעפהו לעיפב ןכו לַעַּפ ןינב אוהו  
 «Yey3 wb אוהו Ye ,יח 'להק לקב םג ארקמבו
 היתשו הליכא יכו : רשא הנה 'פ ר"להקב שרדנו
 םישעמו הרות והולמ המו רבקל םדאה תא ןיולמ
 (ws תמה תא האורה לכ ,ח'י תוכרב ,םיבוט
 pw (n 1^ ילשמ שרל געול םושמ רבוע ("והולמ

 רתי ןייע cw (846 רעיוביינ תאצוהב) ולש
 םיקלח b^ ק"דרו ,סואיניזינו טשריפ לצא םישוריפ
 תויתואה ךפיהב םהל כ'או תומולהמ b" י"שרו
 ןיעלובמכ ןגרנ ירבד ורועיש ד"עפלו -- םלה ומכ

 — [ןטב ירדח ודרי ז"כב ןיסוכמכו

(deswegen, ausser, nur (ךא ^8 ר"אלב ino CM 

 ה"יחא|* .ןוהיהלאל ןהל לאינדב
 ןהל א"י ,יב םשו ןוההלאל w^ ח"כ ג לאינדב
 pw .אמלח ןהל יט .'ו קוספ םש ןָהְל yn ןיהלא
 peque" .ךחק יב nope | אכלמ הלר ה
 שיניא לכ ןהל ביפ תינעת הליגמ qn sb ומכ ^5

m ^»ס"ד ןייע ס"ש י"כ יפל .ב" תינעתב  bw 
 — ['א ms .ב'ל דצ

 "i איש) םיאיבנ תקהל CTrupp) הקהל =) קהל
 םש) םיאיבנ לבח ומכ b^ ה"חא]* | | 0

sich רושקו רובח ןינע ₪ ₪ ע"למ sme» 

anscehliessenהתושהל ונכרצוה אלו טשריפ ןייע  

 — nbnp] סע

p'os) 35 *ול  (aX)אל 155 ^5  Geinפ 3'1 ' 
 +, 05 יל mene 45335 יהי ול ןה ג'ע

 היה בקעי oy הָנְתִמ j35 היהש רבדו רבד לכ
 'מולכ אל jn היב ירק ּול ןה p^ םימעפ ^ וב רזוח

qn nonneביתכ ןכו .כ"מב ןייע 'וכו אל כ'חאו  
 בויא ; יב 53 ;זיט יב (WU ול ארקמב םימעפ שלש

 rb 'ב א"של יש תחנמ ןייע אל תחת (ב
Cn ט"מ, yea 

 הזיא וא ףסכ תליאש ןינע מ"למ mb =) ול 1
 ותלוזמ 331

(borgenפב ' "Dערמ ביבש 'מגב תמש  Ya)זימק  
 6ערמ ביכש ןמ חנ בר רמ א (איער nop בייעס
 ג"עאו 6י נו ל פ ל י תאו ל ה ינולפל (*יתאולה
 ןהש יתויתוא ינולפל יתאולה b^ אירבב היתילד
 א'עס vy 202( ל"ייקו האולהה ןהב בותכש תורטשה
 אלא ('הכישמב תונקנ תויתוא ןיאד ש'ע גישו
 ןנבר )33558 ערמ ביכש יבגלו הריטמבו רטשב
 וא'עס אינק םש) ומד ןירוסמכו ןיבותככ מ"ש ירבד
 הנקש הז הב ןודיא יאמ אנעדי אל רמא לאומשו
 רמג אל אמש דמוע הביתכל pip םתסו ורימ
 תעדו היחא]* — ,םינק ב'ג רטשב אלא ותונקהל

geliehen nehmen, leihen, 

 — )^ ̂ םש) לד ןנוח 'ה הולמ . . ורכש והמ והולה | הז איבה וניברש ל"נו ש"ע שכר 'עב האבוה בר

 ייא ךורעה cim תועטב ייל ע"פדבו ט"ק י"כב ןוכנל ה"כ )*  ,םימעפ ה"ל .הרוסמה יפכ ייא (אל תחת) אול ןכו )!

 ה"כו (+ .יתאולה ונ ת ana לבא יפסותבו יזיפ יפרבו ם"ש יייכב היכו )? «jn בר רמא אבר רמאהו גיונבו םיש י"כב
 ט"ק 3x 3'm" ר"ל יבו יא ויו ייכב היכ )5  .ר"פדב קר «n )^  .תינש םעפב ייל ע"פדבו ,םישב היכו טיק י"כב

 .יאוולר ע"פדבו ,םיישבו b'p י'יכב .הייכ (* = ,רומא ע"פדבו : גיפ םירדנבו  :חייכ קיימבו )* ג"הבב םיש v3 )9 | .ייל

 .תומא עברא והולמ וגיאו : ת"האבו



 ט"יותו 03 ^n רבדמב) ךותרשיו ךילע ווליו ןושלמ

 ישיא הולי םעפה קוספה איבה ט'מ ו"פ 'ירדנל
 ארקנ ןכ לע יכ ןוכנ הזו O55 תישארב) ילא

 — ^n] םש

p'byy owmb. woמ'לב יול *א3  abתלמ אּול  
 oh! wenn doch) ןוצרו הוקת התארוהו רובחה

 mb) םרב 'גרת 075 ייל תישארכ) ךירבדכ יהי ול ןה
 התא DN ךא .('י א וו ל 09 'ורי 'גרת ךמגתפכ יהי
 תא DR יאוול י'ר ^p Q יגיכ (cb ינעמש ול
 י" רת ^G ,'ל םירבד) ונל הלעי ימ .('יאנמ לבקמ
 יול ה"נכו ה"חא|* = .6[ל הוה יאוול כ
 'גרתב ;ט"כ ,'ה םירבדל ;'ג ,ז"ט תומשל 'קנואב
 ;ז"י ,'כ "מריל ;יד ,ג"ב 'יעשיל ;'ז ,'ז עשוהיל
 pw 'ירבדל ןייע יאול ,יאוול םימעפ בורל י"רתבו
 mos" ע'ייע דועו א"י ,'ו ,ב"כ רבדמבל r'b; ,ח'כו

aem01 .יאולה ,6ח'פ m oamיאולו ל"זרדב ןכו  
RESP R9 77 MER UT Mo LP rx ET-אשה ריי .ילונט שח  

 — [ז"מ פ"ר ר"מש won ע"ייע ס"ש י"כב | היתיבב onm א יובוט ז"ט פ"ר DU ,דבע אנא

nw מושרה יסרפו ע"למ אבל = יאוול' EDO 
(die erste Brustmilch, geronnene Milch 

 ביסנו ^n n) תישארב) בלחו האמח np" C9 י"רת
 םשו ה"יחא]* | wy אבל ומכ e^ אבלחו יאוול
 ג"ונב לבא רקיע ת"יבב 'יגה יכ יתחכוהו ויתשריפ
 ina" ביל "הבדל 'א י'רתב 15( 713 'גרתב
 ,יאולו אשבוד ^P  ,'כ בויא 'גרתב ;ןירות ינימש

 -- [יאוולב ^ ,ט"כ םשו

 (םינפב j"p Num םיארומא המכל

 תומוקמה הלאב ןייע יול טבשו יול ןינעב םישוררה |
"myו"כ , :YDיטוס ,א"ער א"עו ב'עס 'ע 'שודיק  

 ביע בפ זק ens =: אבק ביבי ,זיליב"ער ויל
fgגוי יברע לד יגרוכב .,דיכ ללוח 3^  

eול בכ ףל  = 

 das Geleit geben יחל קובדו רובח תארוהב דועו
 'טוס ,'וכו םדאל ול ןיולמ ש"המ ינש :ט"יק תבש

Yoוניאש לכ :  mboםימד ךפוש ולאכ ו , 
 לעפתנ .ןתיול ע"ייע mbnow לכ לעפ תהב ןכו
 'מוחנת ?sy לש ונולק ול הולתנש ג'ספס ר'ב
 | 233 םש 'טוס ל ע פ א ,ול וולתנו 'ג b חלשיו
 | ^m ;'כ ,ב" 'שארבל 'קנוא 'גרתבו הייולא .א"ל
 b nb" םשהו .דועו ט"נ .ט'נ 5 י"רת ;ז"ט
 רכש :ו'מ ow ,mb5 אלב הונחנה ב"עס ה"מ
 ,הרותב קופעי היול ול ןיאו ךודב ךלהמה ,היולה
 'קליו ז"ל רומזמ ט"וש nnb ינב .yvy .'ז 'ילוח
 ver איה Dy ע"ייע ט"סתת זמר 'ר םילהת
 'קליבו mo אלא ןאכ רומאה חוליש ןיא כ"פ ר'מש
 ,הייול אלא םוקמ 553 חוליש ןיא ו"כר 'ר חלשב
 : בוט חקלבו יוול אלא חלשבד אתחיתפ 'תליכמבו
 | ךילא אהי ד"ק verb שיר ט"וש ,יוול ןושל אלא
 אתייוולד ןוכל וקופ ב"צפ v5 ר"אלב ןכו ךתיוול

ninןייעו ,היתייוולב אוהד  "mvא"מד ר'פ 'מוי  
m5 e^ vos vyר'דמב  ^pפ ר'"שהש ' 

 | רמא אתייוול יטמנ .א"כ זמר תישארב 'קלי ,וידומע
 דועו יתבר 'פ ר'כיא ,'וכו ןנימוק אתייול תיא

yvyאתיולמ 'ב האולה ,אתיוולא  -- miע םג ' 

 — [ז"חא אבה

Beiname, רבוחמ םש ^b mb םדוקה לעפמ) יול 
  (eig. was zugelegt, beigesellt istןורחא 'פב

 | לכ )5( הרפב b^& תיחולצבו "מ (Ub םיעגנב
 יוול pw, ^s ,לוספ יוול pw (*ול שיש aus €2 ; וניבא בקעי לש ונבל ('א יטרפה םש) יול *

 | רתומ pn ןמ רדונה (נשמב .ג") 'ירדנב ןרמאדכ
 mb" קריה ןמ C אפיסב ןנירמאו םיחופת ןייב
 | רמולכ 6 יול ow אוהש ( הדש[ה] תוקריב

 ,ה"צ ,'פ ,א"ע Sy ,ט"יפ s'3 א"ער ח"כ דימת : נ"ל |

 ,נ'פ vpn mb ve me ר'מש ;'ק ,ט'צ ,ח'צ
 YD 3^ ,מ"פ ,ז"פ דע א"פ ר"דמב ;ב"ל ,ו"כ ,'ט

 — דחא שי 'פ ר"להק
 (ייסוס ,ייסיס) יסיס רב יול םיארומאה תומש ןינעבו
 ינשה רודב תוארקמ שרודו הדגא לעב אוה) יול 'ר
 ,אירבנצ יול 'ר ,(הייכוס) איכופ יול 'ר (ישילשהו

n» )3ייפב  xmסחוימה ייפבו ט"דסב  

m^ר'שהש  Dינואצמ ; 

mob התאשכו םתס הז [jw [ל"צ que» 
  sm omenבוזא רשכ םתס בוזא ('ךכו יוול

 ."בוזא לע מור הולנש יוול םש אוה ימור
 yb ג"הרל w*b 'יפמ .קתעוה הז לכ ה"יחא]*

"Xשרופמ 'ומוקמה ינשב ם"במרהל מ"יפבו 28  . 

 .הדש 273 טייותו ביער ייפב לבא ל"צכ )?

 | QU םיעגנ)) ש"רה p^ יוול םשו

owילוחו 'כוסב ןתנ ייבאו .ש"ע ,רבוחמ םש יוול ' 
 םדוק ומש הנתשנש לכ :הז לע ללכ םשו םש
 שיש עודיב moy הריפקהו הרות 'תאבו הרות ןתמ
 .יוול םש ול

(tוילע שיש אב 'תליכמב  
 .ג"י יכוס ^ix "hn w ישרפ אב יתליכמבו (bsp דיכק b npn ירפסבו תוינשמב לבא ייוול גייונבו יירדנב י"שרל

 .ןאכ ןכו ט"ק יייכבו ,יבו יא ויו ייכב ה"כ )7 5 333 )9
 jo טמשנ עיפד ראשבו ילקנוא יגרת ןיבו .וניב קולח ps m לבא יוול

ma \*טיק י"כב  nen)ייל  (pwקוספה קר ו"ופדבו -- ייל 'ורי יגרתב ונינפלו ,ריבו דיל יייכבו . 

 : גיהר cba (5 | .ג"הר ייפב ןוכנל ה"כו )*  .תחא וייוב

 :קר ו"ופדבו וליא ייול ר"פדבו ,י"רתב הייכו יאול
 ,ארימג דע י"רת

 .יוולא .ג"ונבו יוול יניוו יפדבו יאול ט"ק יזכבו ,ריבו ד"ל יבו יא ya י"כב ה"כ )?
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 - ק"דרב אבוה) ג"סר שריפ ןכו כ'ע ותמ לע \'רערעי
 תנוכ וזו ם'ימ ומכ ן"ונו םלבא ןתיול amb שרש
 6איצ em היילא ע"ייע ןהינק b^ ןוהתוילא 'גרתה

ynתילא ע"ייע  moד'צ ) nnס"שה 'יפש המ  
 אנרפס רדה 75 ותמ לע ררועי אלו ín ק"מ ילבב
 י"כבו .אביל ירירמ לכ moy ןוכבי ירמא 'ברעמב
 פ"לב הילא ןמ ןושלה ףורצ אוהו ןוהתּויוליִא 'גרת
 ןינעה הזבו תמה תיולה לע הנק 'מולכ יול ןמו הנק

 — [ל"נה 'שוריב התיול וא התייול

DO"תובא (אנתה םש)  T'bסטיול 'ר ד"מ  
 .הנבי שיא

qnosםיבש לודגה ןינתה םש ונינע £5«  
Seeungeheuerילשמה גד אוה ל"זר לצאו  

(Lewisthanדע 'וכו ארווכ אוהה א"עס ד"ע ב"ב  

 א"ער ה"עו ב'עס ד"ע ben ןתיולד הימופל אנליזאו
 + . C ןתיול np susp תושעל לאירבג .דיתע
 תעשב :םשו ,ול לוכי ps ורזוע ה"בקה אלמלאו
 תומימ לכ חיתרמו ויפמ לבה איצומ בער ןתיולש
 'יעשי 'קליבו ow ,ןינעה לכ ש"ע 'וכו הלוצמבש
 םיקידצל הדועס תושעל ה"בקה דיתע א'םש זמר
 הכוס תושעל ה"בקה דיתע 'וכו ןתיול לש ורשבמ
 ב'עד א"פ 'ליגמ 'ורי ,ןתיול לש ורועמ םיקירצל
 יתלכיימ יברל רמא ונינוטנא .ד"עד ג"פ םשו ב"עס
 ז'ע ,'וכו ןיא ל"א יתאד אמלעל ןתיול ןמ תא
 rb ר"ב qnub םע קחשמו בשוי תויעיבר :'ג
 | mena הז . , םילודגה םינינתה תא םיהלא ארביו
 = ר'קיו sy a ןייעו גוז ןב םהל ןיאש ןתיולו
 םיקידצ לש ןיגינק ןה qnn תומהב 6« ג'יפ
 pnma meni םיטחשנ nn רציכ ש'ע 'וכו ל'על
 תומהבל «yn ןתיולו וערוקו vail ןתיולל
 'תקיספ ,א"כפ ר"דמב ,ב"כ פ"ס םש «m ויריפנסב
 הז n) 3^ בוי םיה יגד q5 ורפסיו ז"טפ יתבר
 זמר הנוי 'קליב ןתיולמ רפסל וברה דועו .ןתיול
 ירמאמבו .םיה יגד לכ לע ךלמ ןתיול :םשו נ"קת
 םינוימד יכ תעדל יתיארה 590 א'כח ג"מ ע"מב

bnועמשש ל'זרל ואב םייסרפמ ןתיול ןינעב  
 ךלמ Karó maeyó (Karmáhi) ןינעב ולשמש המ
 ביבס ןותלקע שחנכ ךלוהו בבוסש םיה יגד ילכ לע

Haomaוקיתעהו םיקידצל היחתה לט תויהל דתועמש  
 ךז לכשל ןיתואנה תונויערו םיגשומ יפכ םייונשב
 ןומהה בלב הנומאה קזחל הז לכו םידוהיה לש
 םצעש ןתיול תלמ לע תושרדה וכימסהו ילארשיה
 pi .ןותלקעב הכירכו בובס ןינע כ"ג התארוה

 רב יול mn רב יול .,(אתויח) התיח רב יול 'ר
bbי"חבמב 'וכיראב ןייע אטלפ רב יול 'ר  

 אטרפ ןב bs" דועו +: א"יק דע :י"ק ף"זרהמל
'np'bbיצוהב |"( ד"כ 'פ ,'ז 'פ יתבר  nnןאמדעירפ  

 'בר 'תקיספ הירכז "רד הינתח יול 'ר Gvop) רצ
 'פ םש יברב יול 'ר ,םש הירכז רב יול 'ר ,ז"פ
 לצא 'ב הפסוהב יתבר pbb' אנינח רב יול 'ר ,ב"ל
 'ר םימעפ הברה דועו — : ז"צק דצ ןאמדעירפ 'ה
 ,ב"חב ע"ייע יאויל .רב קר עוטקבו ,יול ןב עשוהי

 הזו ,יאויל רב ינת sb הדנ ןייע דועו נ"שו ז"עק -

 יולמ אבש p^ אָיַול ם"לב ןכו יול ןמ םשה ראות
 'ורי ץובקהו «a האויל אוהה .א"לק יילוח ןייעו
 יול ןב עשוהי S by" : ו"נד ה"פ uw 'שעמ
 הבקנלו avo ז"ט sys ןייעו) יִאְויְלְל עייסמד
 היול . . התניזש mb s'y י"ד "5 mos ^v הָיוְל
 .הייול . . תנחכ .ד'כד ט"פ 'טוס v ,תיבשנש
 ו"צ תבש Lewitenthum הייל = היול טשפומה םשהו
 mbi הנוהכ יתב ב"עס א"י 'טוס mb הנחמ ב'ער

De ub vא'כד  mb nins opt iyיורי  
 הז ר'מש .הייולו הנוהכ תונתמ 7^2 א"יפ תומבי
 ןתונו mb bey הזו היול ןתונו הנוהכ לטונ
 היול הנוהכ ורחבנש םה השש Ye ר"דמב ,הנוהכ
 שדקמה תיב םילשורי דוד תיב תוכלמ לארשי

 .'וכו

mb»לעפמו  mbןינע יול  piasהשאל לאשוהו  
 ב'ער ד"נ OY (Gatüin" הלעבב תקבדנה

 בורכ 'עו י"שריפ ןייע ולש היולב הרועמה שיאכ
 : ןתיול ררע םיריתעה 'ז ,'ג בויאב י"שריפ ןיבנ הזמו
 תרבחמ םהלש יוויל דחיל םתרבחמב םירירע תויהל
 אבה TW ןייע לבא כ'ע םינב ןיאמ ותשאו שיא

IIS 

 ihr Klagelied התיול םייונכה םעו m5 — תיול
 b3' ימלשורי (םינפב ןייע לבא ריש ןינע

 C nnb mes ררועת אל (ה'ע פיד «wb p ןיקשמ
 .ןתיול v םידיתעה C023 390 רמא תאד המכ
 דפסהה רעש א"הותב ן"במרה קיתעה ןכו ה"יחא]*
 ב"ער 3^ מ"הוח bn ns ץ"ירב ה"כו xv ט'כ
 "יפבו mb שרש ק"דרבו התיול (תא) םשו םשו
 nes ררועת אל xvm ד עומב התיול בויאל
 התייול רמא sib 'ר םשב ןמחנ בר דעומב התייויל
 י"שר ןויכ 'וריה «^m םידיתעה רמיתד המכ
 ןתיול .ררוע יתיאר cn cim b בויא "יפב
 אל Cn קימ) ומכ תומישכ םהלש יוויל לע ןנוקל

 הזב שימ ןייעו (5  .ומוקמב (ps jy םש א"הותב ה"כו ?y אל bus ייכב )?  .םינפב ןייעו התיול טיק י"כב (%
 1 םידשהו םיכאלמה לע ירפסב
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ynזולב יכ ל"נה הדנהל ל"זר ורחב ילואו ,'ב שכ  
 פ'לב 5 תארוה םעטמ םג הלמה וזב mb ןיא
 סנכנש ימ 55 דוע ורמא ןכלו בוטו דמחנ ןינע
 תלכת הב ןיעבוצש ש"מו .ט"עמו תוצמ ביטרה זולב
 nos (*םישענה םירבד םדיבו 2^ 'דהנסב ןכו
 (Lazur) 29323 יכ ןכ ושרד יכ ל"נ תלכת והינ יאמ

 — [תלכת פ"לב

n5 2ס"לבו 25 ע"לב ןכו מ"למ)  pap anbםידקש  
(Mandel, Mandelbaumב"צ תשרפ ר'בב  

B"D)תישארב) םידקשו םינטב (א'צ  w^.חשמ  

 ,( א 'שורי 'רתב ןכו  םיזולד חשמו םינטבד
 תלוגנרת ר"ת «C0 אמט גד 'מגב תורוכבד ק"פב
 ה"כו nns). nb ןליאב הדגנכו .ov א'כל
 אוהשמ הזה זולה המ y ח"סר ד"פ תינעת 'וריב
 א"כ ויתוריפ תא רמוג אוהש דעו וצינ תא איצומ

bvרפעה בשיו 'פ ר"להקבו  ^wהמ  "pemהזה  
 :םידקש למגיו 3 4^ 'דמבל 'א Uy" 'גרת ןכו
 p^ איזול רב ןיזול bom 'ב Sn" ןיזול דיבעו
 ץובקב «n3 ,("' םידקש ירפ םידקש (למג =) רמג
 קפנ המ ('' ןימטובו prb .ז"כד איפ םיאלכ 'וריב

prasןיקטסיפ  — vmmםדוקה 'עב ןייע זול  
 — וז"חא 'עבו

Mandel des Rückgrats, ,.Juden-) mro D nba 

  (achelתאז ר"קיוב  manרוכזו תשרפ

 ^n a) תלה דקשה "yai CO פ'ר\ ךארוב תא
 לש זולמ אובל דיתעל ץינמ םדא ןכיהמ זולה הז
 ,החמנ אלו םימב ונתנ ns" זול איבה (''הרזיש
 אילוח .'יפ .'וכו ןחטנ אלו םיחרב .ףרשנ אלו רואב
 םדא לש ופוג לכו תוילוח ^n ףוסבש הנטק
 הייחא|* — .דקשל המודו אילוח התואמ ץוח בקרנ
 תולופרק ןיליא spen ץאניו (i^ םש ר'קיוב
 הלוע שורדה הזו mme לש זול הז בגחה לבתסיו
 תסובילק ע"ייע .ב"גק תבשב שורדה by דחא הנקב
 ךורעה 'יגכ כ'ג שרדג הובגמ םג b" ר"להקב לבא
 pen ,הרדש לש זול הז רמא יול 'ר דקשה ץאניו
 יוכו (ץיצמ ר'קיוב) ץינמ םדא ןכיהמ nw ר'קיובו

Ty? לש n» s - p» * 75 
 ה"ד Tp רומזמ ט"ושב הול לעפהמ םשה m ושרד
 «Tn ןהמע monow ימ לכש ןתיול ובו המ
 ימ לכ םשו ,אובל דיתעל םהמע קוחש תושעהל
 ריתעל ןהמע קחשל ה"בקה «vn ןהמע הולתמש

 nnbb& ע"ייע mn -- אובל

nb 1 (ריעה םש jyםינפב ) הפורע הלגע 'פב 
(v3 זול המש ארקיו (יא םיטפוש Grm m) 

C[^53 תלכת הב ןיעבוצש nb איה ('אנת 
 תומה ךאלמ ףאו  psתישארבב ,הב תושר ול

 וגיגפל )*5'3 תשרפ הבר  qoבקעי אביו (' (איפ יפ
nb (nb המש ארקנ המל O05 תישארב) הזול 

 לע דמוע היה  nneהרעמה  mmןיסנכנו לולח
nent) ד'הה ריעל הרעמה Tm הרעמל זולה qm 

 .ריעה ןמ .אצוי שיא םירמושה ואריו (ד"כ יא
 אמח 53 סהנפ 'ר םשב רזעלא 'ר תעד וז ה"יחא]*

 ר"בב  e'p"יא הזל םדוקו ט"ס  ow'טוסמ ןויצכ
 תלכתה תא הב ןיעבוצש זול איה זול םלואו ל'זו
 רצנדכוכננ הלבלב אלו בירחנס הלעש זול איה
 תומה ךאלמ הב טלש אלש זול איה הבירחה אלו
 םהש ןויכ םהל ןישוע המ הבש םינקזה םלועמ

 םתוא ןיאיצומ הברה םינקז  ynהמוחל  amםיתמ "(
 ימ לכ זול המש ארקנ המל הנהכ רב אבא ר"א

 ףירטה הב םנכנש  Cזולכ םיבוט םישעמו תוצמ
 לע דמוע היה זול ןמיס ר"א דע 'וכו ירמא ןנברו

n' רענזעיוו 'ה תעדל ,'וכו vy לש החתפ 
 ל"זר ונוויכ (ה"ע דצ 1866 תנשמ ןעגנושראפ  byרפכ

  Lizanדיעה וילע רשא באז רהנב (ןאתשידרוקב)
 עדנוקדרע) רעטטיר 'ה  Ty o» Gd 610םיארמ

 ךילשהל דתועמ היה רשא עלסה אוהה רפכ יבשוי
 בוט רפכה ריוא היהו ,תונקזהו םינקזה לכ םשמ
 וקיתעה ל"זרו םימי םדא ינב םש וכיראהו דואמ
 הנירמה לע הדגאהו -- ארקמה זול ריעל רפכה םש

TX א'חל אובמב תוכיראב "mom תומ הב ןיאש 
  ay LIIלבא  psרופסה ןייע תומה םויב ןוטלש

 'כוסב  un anאזוחמל והנירדש 'וכו יאשוכ יתרת
 י"שריפ ש"ע ובי כ ש זולד אזוחמל וטמ יכ זולד

 רצנדכובנ הלבליב אלו בירחנס אבש זול איה :דוע ג"ונבו רמאמה תא עטקמ היה וניבר יכ יתמלשה )?  .אינת ג"ונב (1
 .םש םיטפושב ק"דרו יישריפמ חכומ ןכו ז"ט פיס vicinas םייונשב תצקו ח"ל זמר יס םיטפוש 'קליב «mu הבירחה אלו

nm )5ביטרה הכותל סנכנש ימ לכש הזול בקעי אביו קר םש ונינפל (*  .ד"ל יב יא ו"ו י"כב היכו ו"ופדב ןוכנל  
 ונינפל אוהש) ביפ יפב pi וניבר ינפל היה ןכש עמשמו ט"ס פ"ס רייבמ חכומ וניבר ייגכ לבא זולכ םיבוט םישעמו תוצמ
 ; הנוכנ איה יציניוו bm' לינה v3 ייג יכ רמלו אצ ,א"פ פייס רייבב ייישרל תסחוימה הקתעהמ הכומ ןכ תמאבו (א"פ יפ
 1 mp י"כב ןוכנל הייכ (* .םייטב םלוכו יפ p' ימא יפדבו 'כ יפ ר"פדבו ,יליסאבו יזיפ יפדב הייכו יב ירפ טייק י"כב לבא
 3 ןמר יס םיטפוש יקליבו ליעל ןייע א"פ פיסב «n .ביטרה בוט cns ( vy יטוסב א"עב תצקו (*  .הזול ע"פדבו
 חשמ ("  ,םידקשד ג'ונב )? "D י"כבו יב גז 'עב ןוכנל היכ ) neon (vo ל"צו ט"צ יפ ר"ב םשב) חיל

 י"כב ה"כ ('* :אימ ביח אנטוב — ןטב עיייע עססינלעזאה ןינטוב היגהל ל"נ ('*  .ירפ ונייה פילב רב ('' = .ןיזולד

 .הרדיש ע"פרשבו הריזש ב"ה י"כבו רייפדב היכו ריב יבו יא ויו
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 תואחסונב 38( — .דחא  פטוולל האושנ התיהש
 וניבר 73 ןכתתו [nnns .(םיטסילל .בותכ
 לארשיב הרקי התיהש סונירבט תחפשממ השא "פו

nnnתאפמו תועקרקל דבעושמה דבעל האושנ  
 הלעב דבעב לושמל השאה היואר התיה התחפשמ

 — n3] לשמי אוה השא תללקב ז"כב לבא

 בוט ובלש ימו חמוש laetus ר'למ ל"נ) סטול *
(ein  Frühlicherב"פ לאומש 'רדמ  

 ל"א ונחלש ינפל וחתפ לע cop רבעש סוטולל
m»וכו יתא תאו ליזיא ל"א ימע ' ^bלע אב ינע  

 nns הסורפ ונממ שקבו החמשה לעב לש ןחלש
 זמר לאומש 'קליבו וניבה אל שרפמהו ונחלשמ

m'yלשמ 'ינה  vnbהתשמ השעש ר'וב ךלמל  
 הפורפ יל ונת ל"א 'וכו דחא ינע אב וידבעל
 < ריבשמבו הלמה תא איבה אל יוועל m 'וכו

 | !"סריגמ, ןוכנ אלל היגה (םיאולמב)
 סטיול 'ר ד"מ ד"פ תובאב Gon םש) סטיִוְל *

 UP שיא
 | B ג"פ פ"ס ר"ב Lieinius) ימור רש) םונייטול *

 םולחב ימא 'רל הארנ סונייטול ךלמש
omךלמ  bienוכו '. 

 תולעמ תולעמ יושע םינבא דומע ןינב מ"למ) לּול 1
 'פד 343 Glühnersteige םילוכנרת ףוריצבו

 .םילוננרת לש לולב בקנ השועה 6ב'ק תבש) הנובה
 -.לש לול לשו (cap oo םילכה לכ 'פד ג'רבו
 'מגב תיבח 'פבו .ןיריזחמ אלו ןילטונ אל םילוגנרת

psחתפ לכ הרות רבד (א'עס וימק םש) ןיבקונ  
 ןנברו nne ws איצוהלו םינכהל יושע וניאש
 ילויעל דיבעד ןילוגנרת לש לול םושמ רוזגד אוה
 לושע לולח sp) "b .אלבה יקופאלו אריוא
 .6 תומחה איצוהלו חורה ("[םינכהל ל"צ] (סנכהל)
 לולח ןינב יושע אוהש םילוגנרתה תיב אוה לולו
 םילולבו n) ^ א'מ) ייתכדכ ןילוגנרתה וב ןנקל
 = ןידרויו ןילוע תויהל הבורא pas םילולח ןהש ולעי
 < ןילולו (" תפרו C70 םיחספד ק"פד r3 ,םכותב
 ןילוננרת לש לול 'יפ יכ עדו ה"יחא]* — .ןבתמו
 אנליוו "שב ספדוה ח"ר 'יפמ קתעוה ep תבשב
 וניברל ךייש הבורא ןוגכ ולעי םילולבו en" לבא
 םילולבו שרפל שיו ל'זו לול שרשב ק"דרב ה"כו
 וזל וזמ םילוע ויה הבורא ךרד רמולכ תובוראבו
 pu 'יפכ רקיעה לבא .ז"חא אבה ע'ייעו כ'ע

 לול 1 < הרוש 9 $5

 153 ר"קיוב an" התיה was ירפסבש mb עמשנ
 לש דחא nb איבה כ'ג 'יא םשו ר"להקב ונינפל
 ימכח יכ עדו .'וכו החמנ אלו םימב nm הרדש
 םדאה ףוגב םיימינפה םירביא חותינב םיאיקבה עבטה
 py (הרדש) הרזיש לש זול אוצמל ולמע אושל
 das Arabische und Hebr. in לטריה 'חה ש"מ

DU? 161 T€ der Anatomieלצא זולה הז ארקנ  
 רכזוה 160 דצבו Judenknóchel םיזנכשא םירפוס
 תוילוח ^n כ"ג ונמנ םיראטינרעלאסה לצא יכ
 ,ונינמזבש םימכהה תודע יפכ ןכ ןיאש המ הרדשבש
 ןיבו הרזיש לש זול ןיב ךשמה nes שי ילואו —
 תומה ps (הדגהה ce) pw רשא זול םוקמה םש

 — [טלוש

 .הזיעלו הייטנ ונינעש המ זל ע"ייע זול *

 go ע"ייע חול *

D yy טול * = 

 ל'זבר "wm" (200) םהרבא יחא ןב םש טול *
 'יבוריע :ד"ג תוכרב תומוקמה הלאב אצמת

woב"עו א"ע ג"כ ריזנ ב"ער ה"כ יליגמ א"ער  
vb osaתועובש ב"עס  inbהדנ  yו"כפ ר"ב , 

 ר"משי ים I ,א'ג ריב מי המ ,דימ ,םימ מפ

 .ליפו .ג"פ 7755,33 355 ריקו כ"ס

pubסמ 1608, 16008, 100 'יעצמא ר"למ ילוא)  
fixirter Tribut, bestimm- עובק רכשו בוצקה 

der Lohnוא  "bmהמחלמה ללש גש, 986  
(Kriegsbeute5 ימוחנתכ .ולשמ אשיו ונדמליב "( 

 ב'א) — .ןיטוול ול עובקל [ןישקבמ ל"צ] (שקבמ)
 הנידמו Tob יכאלמל החולש הרושת "53 ייפ
 הז וניבר איבה 'ד טלפ 'עב ה"יחא]* = ,(תרחא

bmi qusםעפ  nnsיטילפה ויהש שיגוה  
Cpreד"עפלו ןיטיוול ול עובקל ןיש קבמ  

oxיונימו יטולפה  ^nה 00906, ""למ) םירישעה  
 סמ םעלבל עובקל ןישקבמ הררשהו 6%
 ימולכ ל"נה 'ינוי וא ר"למ המחלמה bow וא בוצק
 ^o) 5 יבדמב) רמא הז לעו דחוש ול תתל ושקב

 — m] בזכיו לא שיא אל

DOT?ד'עפלנ)  vosדבע 1608 תיעצמא  
 -ein am Boden haf תועקרקל דבעושמש

(Gender 6א"כ תשרפ ר"בב  OU)לשמי אוהו  
 6 סונירבט ma לשמ nns השאב השעמ :ךב

1 0 C P M E 

m €יפדמ :ץוח .ע"פדשו ריפדב  Yםשו  
 ה"כו האלהו יציניוו יפדב moa ךמסב ןוכנ ה"כ (%

 ,אנליוו ס"שב תבשל חיר ייפב היכו (+

(iה'כ  Yeuוטילופה יציניוו 'פדבו  vm rumןינמו וטילפוה ט'ק . 
 .סונירווט vaso סהוימב לבא cnm t2 ה"כו יטב (jw סונירבס

v23יא 3"  mpב"ה  crףוסב םימב יזיפו ריפדבו ריב ייכב לבא  ,טיקו . 
 ,ר ק ב םש nb omppi לבא איעס RU 'מויל פ"א י"כב (vc רקב תפרו גיוגב )5 תו ממ ה ב Dea קתעוה אנליוו םיישב ( / רחוו / 5
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NUM RUב בש  
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 פ"ל לול יכ ל"נ א"פו ,יתשריפ (ט'לק anm ןורגנא
 ןפש .םידליה טרפב םדא ינב דיחפמ רש םש ל

masהביתב 5^  nnsןורגנאנפש  epenjaghra 
 533( שאה רשל דגנתמו m םשב דש דנעצ 'לב
 דשל ראות אוה ילוא ךורעה 'יג יפל ןופידנא תלמו
 -דנעצ יטסוי y"' יוזב B naidhyanh^ דנעצ 'למ
 — .[דומיל ךירצ רבדה דוע םלוא ,170 'קיסקעל

 ןמ לפלפ ןינב 2535 ומכו [ולוול ל'צ] לוול
 €3( 'שורי 'גרת .beherzt sein) בבל

 nw אתכ וריי (G^ mie םכל םחלי 'ה קופפב
 'א י"רתבו .(nns .(ןוהילבקל ילוולנ רמא
 בלב ביואה דגנ ררועתה ס"לב 335 לעפמ אבלבלנ

- [pin 

 mean ןינע 353b לעפמ i530 ומכ) בֶלּול 1
 )3535 ,3535( בלול םשהו החירפו

frischer Zweig, לקדמ טרפב םיחמוצ םיפנעו mb 
  (besonders der Palmeםוקמ האורה יפד ג"רב

 תוכרב)  nרע'א(  ^ ידיל םדאה תא ןיאיבמ םירבד
 יבלולו םינפג ילעו ('םינק ילע לכואה תוינותחת

 יפ ימוי) התושהו 'מגב כ"הוי 'פב .'וכו םינפג 6
 ז'פב ,(*תבתוככ םינפג יבלול תבתוככ ןמש רשב

 תיעיבשב OUD ( mosיג"פ) ןיצקוע  Obיבלול
  mתמלשמ "5 'מגב סנוכה 'פב ( puטינ

 נ"רב .םינאת ירוחייו םינפנ יבלול הלכאשכ (א"ער
 םירד) לשובמה ןמ רדונה 'פד  wnאבילול (א'עס

^b אחתוכב אנתיכד אבילול ("אקליס יב ארקד. 
 בל א"יו .ןליאה שרושב ןילועש םיחרפה ןיבלול

p'men, םייס ב"נש ק'העו ה"יחא]* — .ןליאה 
 דועו ,0618ג ש"אל לע ןוויכו "א"לב ר"כילבעג
 ךו רבד לכ יכ עדו .םימוגרתה נ"שו 3535 ע"ייע
 םירדנב ש"ארה 'יפ'ייעו חימצמו בלבלמש אבילול ירק

 וארקנ דוחיבו ,ט"מ  mesארקמ לש םירמת ( p,גיכ
  05בלּול ל"זר לצא  jyט"כ 'כוס ,ז"נ'וכרב 'ומוקמה :
1b יעיבש 'פסות' Y ה"מ :ג'מ .א"מ .ט"ל : א"ל. 

 תבש 'פסות  nbו"פ ק"ב 'פסות ,ג"פר 'כוס 'פסות ,('ט)
 איפה ע"ייע .ב"ל 'כוס אָבְלּול ר"אלבו הברה דועו

 ,ךבלול (תא) רטק — ,ו'צ ק'ב .ץה ,'א  "wvתבש
B'opnn זמר תלהק 'קלי ae v'3 ה"ד: xb 

 — ^ri] ז'ע יִביִלול . . , ןיִבְלול ץובקהו

 ידצב תודמועה תורוק יתש וניבר תעדל) 356?
 -die, den grossen Press הלודגה הרוקה

 יכ םש םיכלמל קוספל 'יפבו םישרשב ק"דו לש

 ןכו הבסמב םהב ןילוע ויהש יפל תולעמב לול ייפ
 לול לצאנו .םיכלמל י"שר b^ ןייעו ןתנוי קיתעה
 2 1222! (neigen, biegen c5 ע"לב ןכו הול ןמ

Windungטשריפל מ'צוא ןייע ,חבסמ  ryלול . nb 
 ni in ומכ לול יכ ותנוכ הבורא וניבר 'יפש

 הז יפל לול ילוא וא הביתה שארב 'טמשנ ת"יח

 — Flóthe, Rohr בובא ומכ לולח Àj ם"למ אוה

 'וריבו ש"ע ivy 'וריעב pon bus לול רכזוה ןכו
 ח"לד א"פ 'מוי v^ םילול ךרד .ד"כד ז"פר "יבוריע

pom iyןיבייח "וכו עברא לע עברא אוהש  
 ,הזוזמב ןיבייח Ys ג"ע וליא ןילול . , הזוזמב

 — ]^5 ייליא 'רד אלול :דיחיה םשו

 pa לולח my הבורא םדוקה qw לּול 9
Glohlweg, ein hohler Raumאמק הכלהב  

 תוחותפ ויה ןילול .(א"ער va ono .העש לכ 'פד
 תיילעב הבורא b^ ,םישדקה שדק תיב תיילעב
 .('ולעי םילולבו n^ i) ומכ םישדקה שדק תיב
 (v5 mmi תוישרפ 'ב הכלה qus הכר ץמוקהב
 לכ 'פב ,הילעל תיבה ןמ mne לול רמתיא (א'ער
 היילעמ mne לול Gus זי הדג לשמ 'מגב דיה
 תמורת לכואה אתכלהב העש לכ 'פב .רורזורפל
 שבכ ןיב היה ןטק לול (א'עס 75 םיחספ ץמח
 לול י"שריפ א'עס ז"ע ףדבו ה"יחא]* = .חבזמל
 ש"ע («n חבזמל שבכ ןיב שי ריוא 02( ןטק
 ריוא D'3: םיחבזב שרופמ יתאצמ ןכ תמאנו
 שי חויר w^ .ד"'ק םשו 'וכו חבזמל שבכ ןיב שי
 םדוקה ךרעה שארבש ל"נה תרזגל היאר הזו 'וכו
 א'עס ד"ל םיחספבו ל'נה ךרעה quo כ'נ ןייעו
 ד"ל יוחנמבו 'וכו הלולח אמונ .pes :לול י"שריפ
 'יבוריעבו .היילעה עצמאב הבורא :לול י"שריפ א'ער
 יפסותבו .היילעה תיעקרקב הבורא : לול י"שריפ :ו"ע

sibהיה ןטק לול ג"פס  paחבזמלו םלו אה שבכ , 
 פ"טב 'פריא י"כבו ולול ול השוע א"פר ב"ב 'תפסות
 א"לב ג"עטש לדנעוו א"י הבורא'יפ ב'נש ק"העבו ,ליל
 ןייעו Wendelsteg = Wendeltreppe לע «inn כ"ע

 — ['ח ,'ו 'א "יכלמל י"שרב ש"אלו זעלה

 םיחספ יברע 'פב (םינפב ןייע אוה שחל) לּול 3
 ןפש לול np) סיחפפ) ול ותחפי אל 'מגב

 יעולב יניב אנביתי יבכוכ יניב ןופידנא (* ןורגנא
 יענו ה"יחא]* Qv שחל ב"א) -- .('הימש

pun (tןילולב יעב שימ  nen now js miע"ייעו ב"ה י"כב ה"כ )*  .ךורעה יסופדבש תוועמה יתנקת  wowע"פדבו  

 m/s )5  .שחמו ןורגנא עיייע דועו ינמש ע"פרשבו הימש ל"צו ימש ליסאב יפדבו ביה י"כבו ר"פדב ה"כ )?  .ןורגינא
 ג"ונבו תבתוכב םינפג יבלול :קר ע"פרבו ,ר"ב ד"ל ,יבו יא ו"ו י"כב ה"כ )5  .םיניק יצינוו יפדבו ישמאו ביה ייכב

 .וניתואחסונב ה"כו אקליסב מ"אפדבו ,אקליס יכ יצינוו ר"פדבו ט"ק י"כב ה"כ (*  .תבתוככב
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 ןילרעב 'פד 'ינומדק םינואג 'בושת ןייע דועו יש
^bתוביבס ה"ד ב'ע ט"ל דצ ב'נק  n'mןילקעה  — 

 n3 דבכמש אתיטאט ןכ ןיבלול יישר תעדלו
 ןכ ומכ b" הדנבו .ןפסואל ןירזפתמה םיבנעה
 ריכסהל b» nii תא הב ןיקנמש איפוח ןיבלול
 םירמת תופכמ תודבכמ תושעל םגהנמ יכ ושוריפ
 י"שריפ ילול — היפ arm אניבלא 'עב ש"מ ןייע
 (e ע'למ ורקיע ןיבלול יכ רמוא יתייה ךורעהו
 ןישועש ליכשה אוהו םימה ןיחלקמ וב רשא רונצ

 — van] לא לופיו ךליש ןייל
 'ורי אבילול רב הייח 'ר יטרפ םש) אבילול +

 .ג"ע ט"ר ב"פ ז"ע 'ורי א"לה ב"פ 'לרע
 ןינלול וא א'פס ק'ב 'ילכ 'תפסות 6)ןיגלול *

 האמט וז ירה תפפוגמ הרוהט הסורפ
 ןיגלולוא ל"צש הארנ ילו ןיגל ולא היגה ו"וארו
 לש סוכ «pe ילכ 60005 י"למ 'יפ (תחא הביתב)

yyב"פ 'ילבבו  rbבכבכ "יא , 
 0%, 4% pon יטופטפ לעב י"לב (p^ ןוילּול

(Gehwützer6 ז"עד ק"פד ג"פב | nןוילומ  
 p^ ב"א) — ,תונציל ינימ b"  (*ןוירלגס ןוילול
 .(קוחצו תולתהמ ירבד רבדמ ץלו געול י"לב ןוילל
 תומשה הלא 523 יוובד יתכחרה רככו ה"יחא]*
 יתוריעה סשו Geop ב"ח) ןויקב 'עב םינציל ינימ לש
 pinea תיבלו .. ךלוהה pom ^3 spy לע
 ןוידול היגהל הצור aoi ש"טע) סעלרעפ 'הו ^«
 ס"ש י"כב םג לבא ludi saeculares 'יפו ןורליגס

 ןושארה י"עב ה'כו ןוילול 'יגה ז"על י"כ n'y 'יפבו
 יפסותב b^ ןכו ;וילול ייל ב'פ ז'עד 'תפסותבו

 — r5] ז"על ס"רב אבוה ןנחלא ^23
 ד"מלו Julianus ימורה יטרפה «pe יִניַיְלְול *

 ןג 'פ vens cvy םוקמב ןושארה
 (b (Rufus) ןבוארל ןירוק ויה אל . . לוענ
 'וכו יניילול ןירוק ויה אל (הדוהילו ל"צ) ןועמשלו
 אלו ('יפור הדוהיל ןירוק ויה אל ב"לפ ר'קיובו
 דועו — רדפה ךופהל ךירצו 'וכו ינאילול ןבוארל
 ה"לד ג'יפ תובותכ 'ורי הייח 'ר לש ויבא ןכ ארקנ
 IU גיס ;oup רי p/* טילד ביפ 'מוי à ד'ע

yר ג'ער ג"נד ד"פ ריזנ 'ורי ' nnnיניילול רב  -- 
nכ"רד 'תקיספ 'ירווש רב ינאלול 'ר יטרפ םש  

 ש"רל ז"פק הרעה p" .סירביט רב ל'צו הרפ 'פ
 ^ ס"טב 'יא ר"יפ יתבר 'תקיספבו ט"ל דצ רעבאב

 .םירבוכ רב ינאיילול

 יניילול * - 355 ל

(balken umgebenden Stangen(.ה"ע) ז"עד ג"סב  

 ןיבלולה pep (א'עס (m m ג'רב תקונית 'פבו
 ןיפדה ל'ז םשרג Cairns "e  ('ןישרעהו

ouoונייה םישדעהו םיבנעה יבג לע ןיחינמש  
 ןה ןיבלולהו םיבנעה ןיכרוד ובש םי ה ומצע תגה
 ןאכמ ןידמועש תומיאתמה תורוק יתש
 הרוקה התוא ןילעונ ןהבו הלודגה הרוקל ןאכמו
 אלב pomo ןהו mes ןחידמ ולא לכ הלודגה
 ילכ יטושפ ווה ןיבלולהו ןיפדהד םושמ הליבט

yyםישרעהו  ovיוהד ןויכ ילכ אוהש י"פעא  
 לש םילקעהו הליבט ךירצ אל עקרקל רבוחמ
 םיבנע ןמ תנה לכ ואלימש רחאל ונייה םירצנ
 ךליש ןייל ליבש ןישועו ביבס ןינפמ םיתיז ןמ וא
 ולפיו םיבנעה ורזפתי אלש יפלו רובה לא לופיו
 ןיכרוכו םילקד לש םירצנ ןיאיבמ ליבשה לא
 ןילקע ןירקנ יכהלו (*ןטק גייס ןימכ םיבנעל ביבס
 לקעשכ ביבס ןתוא ןיכרוכו ןתוא ןימקועו ןילקועש
 הקרסנש דבה b^ 6ו"ט p ק"ב moy ךורכ דבה תיב
 (*ומכ ןהש תורומזב הגירא ןימכ תקדוהמו הרושק
 ברד ינו ןל רמאו הירבש men יתלבל םילבח
 הכומנ הלודג הפוק *ןימכ ןיאיבמ רמא psa יאה
 ןירצנ לש ןילקע ונייהו map ןימישמו .הבוקנו
 שיו הרוקה ןינעוטו ןהילע ןיפרה ןימישמ כ'חאו
 לש Cms ץובצב לש ןילקע ןתוא ןישועש
 ןכגנל qx jme ץ"בנק ןירוקש ךורא ןתשפ
 n'y» yo TY) nw הדובע תכסמ ףוסב ןנירמאדכ
 ןהש יפל רפאו םימו רפאב ןבגנל ךירצ )07
 ('הפיש לש םירצנה ןה םא לבא ןייה ןיעלוב
 הברה pn ןיעלוב ןהש יפל ןנשייל ךירצ ימג לשו

peאל ןייה ןהמ לטבתמ  vyאלו החדה  "y 
wnתכייש הזה "פה תלחת הייחא|*  

 ה"מגר ירבדמ ןה ןה ^33 ןל רמ או םגו ה"מנרל
 ילבו (הרעהב דיית דצ vm pon 'עב יתחכוהש ומכ

peoלכ  quuקתענ  "ebוא ז"על וא ה"מגר  
 יויש תצקב יתאצמ ךורעה ייבד שאו ,הרנל
 ל"זו iD mb "5 ב'בל sum "פב ןושלה
 הרוקל ןכימו ןכימ ןידמועש םיצע ולא תואסנולכ
 לע הרוקה ןידימעמו הזל הז mos ןימישמו ןיבוקנו
 ומכ bmw ןיבלול בשח ה"מגר כ'או 'וכו חירבה
 'יפמ חכומ ןכ i'm םשב איבהש המו ,תואסנולכ

i'mףופל תורהטל  "bע"ייע דועו לקע 'עו ש"ע  
 | 97D יגרג 'עב ש"מ ןייעו ay ז"על י"שריפו ףד

 .יבר ע"פרשבו ,ר"פדב més )* .יב שדע עיייע דועו .תואחסונה יונישו רדס ניישו 4 הרעהב םשו ח"ק ףד vni עיייע (1

 .ןו ג כ ע"פדבו ב"ה י"כב היכ (+ ,ב"ה vi33 ^5 תמאבו םילופכו ןירתוימ םה לבא ורז פ תי א לש ידכ vy "x ע"פדב (3

 םישרחה ךורע b33' ייכה לכב היכ (5 .הפישח ב'ה ייכב )7 .םירצנ לש תב ש ה ןמ nan ביה י"כב )8 Sm י"כב יול (5

 יאפור וסיפרהו וטשפ םיכורחא יפדב לבא סופור ל"יצו םיגושאר םיסופדב «/n )? .תיילדב ןוידלגס סייטב ans m :יזיפ ר"פדב לבא

4* 



 ףּול = םונילול * חכ
 | j מ ול תונקל תועמ ונממ b»p "b טפשלולד
 ןתי ול הנק אל םאו ןיי וב רכמהל עודיה קושה
 — .איהה תעב קושה ותואב רכמנה ומכ ןיי ול
 ה"כ ה"יחא]|* — .(תואחסונב בותכ טפשלוז ב"א)
 ה'כו טפש לווד pw ג"ונב לבא ב"בב ל"צכו מ"בב
 םינשיה 'יסופדבו יאה ה"ד םש 'ופסותו ם"בשריפב
 ב"ב 573 v5  ףירבו טפשליבד ף"ירב ,טפשליוד

Cepי"כבו טפשל יבד ימור י"כבו טפשיל יבד  
oב'בל מ"טשבו טפשלוד  "an my ^wטפשלבר , 
 ppp םש אוהו טפשלוטד הנוכנה 'יגה ילואו

Thilsaphataטרעננאמ ןייע אימטופוסמב  nmב ' 
 — ]892 איפארגאיג רעיוביינו 7

 Bo ע"ייע אמל *

cono ^g) n5 *םוקמב א'הה תעלבהב 'שוריב הברה  
 .'וכו ןול רמא :ו"ד ג'פ תוכרב יורי ןוהל

 qo ע"ייע ס"ט תואיבנול *
 יאמד 'ורי Lewinti "NT) ארומא םש) סניול +

vbו"כד , oyתבש 'ורי  Yoיורי = ,ו"ד  
ome»א"יק ף'זרהמל י'הבמ ןייע :י"ד ט"פ : 

woo +טוח 6% י"למ ילוא)  C'aden6 ר"שהש  
 ויהש ןירדהנס 'ע ולא םיזורחב ךראוצ '5פ =

mmnלעב איבהו תוילגרמ לש אינולב םהירחא  
 לע ןויכו שממ זעל "יפו אינולכ 'קליה "יג .כ"מ

coloniaע"ייע  p»ילואו 'קליה 'יג .נ"שו אינולב  
 ןהש תוילגרמה תוזורחב ומכ אינולב ^5 רקיע

 ,וז רחא וז טוחב ןיזורח

 ונידיל אב אל ^z'ys w 'יטיג (יטרפ םש) םּול *
 פוקול אקודו ונושכהו פולו סוקול אלא

 ib והייתתמשב יקסמד לארשי יחיכש אלד סולו
 וא /\0%06, /\0ס) ;Aucia םיינוי תומש םהש

 .ש"מו (סוקיל =) םוקל ע"ייע 6%

 o ע"ייע עול *

Sehlangenkraut, NE ם"לבו 3j (ע"לב m5 

  Iv33 (Drachen, Natterwurzו"פב יאמש

 םושהו ףולה jus ץראב םינומטה לכ 070 האיפב
 רבד והזיא )52 תומורתב B'b ערוזהב ,םילצבהו

psvג"סב .םושהחו םילצבהו ףולה ןוגכ הלכ וערז  
 תויסח ןה ולא G'ys חינ םירדע קריה ןמ son 'פד
 ₪א'מ  תיעיבשב ז"פב .םושהו םילצכהו ףולה ןוגכ
 תיעיבש ןהל שיש דע 'וכו הטושה ףולה הלע
 ,רועיב ןהימדלו רועיב ןהל שיו תיעיבש ןהימרלו

| 

 -Ju םדוקה ךרעמו סונאיילול ,סוניילול .סונילול +
(anus(סונאיילול ,סוניילול) סונילול  

 ע"ד א"פ 'ליגמ 'ורי :ו"סד ב"פ תינעת יורי סופפו
 :ח"י ילבב תינעת ,ב"ער א"כד ג"פ 'דהנס v^ ,ג'ע
 ןייעו ה'פ יתוקוחבו ט"פ רומא ארפס ,ד"ספ ר"ב
 אכלמ םוניילול -- .דול יגורה ה'ד i5 sab י"שר
 סונאיטילקוד ל"צו אוה ס"ט ד"ע ז"לד ג"פ 'ירדנ 'ורי
 תורוק ןייע .ד"ע ר'לד ג'פ 'ועובש 'וריב "יאדכ

 494 'ב ד'ח ץטערג 'הל םידוהיה

 ד"עפלו treppenartig לול ןושלמ ב"ר יפל) תיניילול
 .Qulianiseh םדוקה יטרפה םשהמ ראות

Y'D3נ"הכ 'פד  G'yo n2 ^w)רדונה 'פד ג"סבו  
jn6 701 לשובמה nאתרופסת הדוהי בר רמא  

 דצב הז לש ושאר ('אבר רמא ימד יכיה אתדיחי
 רעישב הסוכמ שארה היהתש b a" לש ורקיע

T2הלעמלש רעישה רקיעב עיגמ רעישה הז שאר  
 תרופסתהש לול תלממ וז חלמ תרזגנ 8^2 — .ונמיה
 ,(ןוילול ארקנ שיא םש לע רחא b^ .םלס pes היה
 י"כב ,סוניילול ארקנ שיא ow לע ל"צ ה"יחא]*

sי"כבו ןוילול ייא 'ב  iw aה'כו תינילול ד"לו  
 ^5 קיתעה ןכו תינאילול ט"קו ב"ה י"כבו םירדנב

nע"פדב ה"כו תיניילול ג"ונבו 'דהנסל י"כ ] — 

 אתילולד אריג blitzen 33 ע"למ ד'עפל) אָחיִלּול
(Meteor — Leuchtgeschossפד תואופרב ' 

 אריג יתיל אריגל Guy טיפ qeu וזחאש ימ
 דרבה םע לפונה ץחכ יושע ןבא 'יפ .אתילולד
 m»n שלש ה"יחא|* | ,הטמל ןטשה הכפהמו
 Ge יישיגב) ייכסינו הלמה שוריפל תואב תונורחאה
 בוט רתוי ילואו דרבה ןמ לפונה an^ ב'ה י"כבו
 כ"או קירבה b^ .ל"נה יברעה לעפה יכ קרבה ןמ
 pna יושע jx ^B קרב לש ץח אתילולד אריג
 לש ץח י"שריפו אתילילד ג"ונבו .קרבה jo לפונש
 ^b דועו : ו"מש ,ב"חב אָרִג v5 ש"מ jy תיליל
 תעד ןכו חמורו non ^b אוה 5b אתילול יכ

  m[יוועל —
 ךוע ןייע .תויכנול ל'צו p'e :'ח ז"עב תוינלול *

 'פריא .י"כב YeD 'טוס 'פסותבו .ךנל
 eese ג"ונבו תויכנול ל"צ תויכלול רשע וב ולתינ
 והזיא 'פב (םינפב ןייע םוקמ ow» C טפשלול

 םלשמ 63'ע מ"ב ןיקסופ ןיא 'מגב ךשנ
 רכומה 'פבו .טפשלולד אתוורפא ליזא אקדכ היל

nono mmeרכומה 'מגב  cwm CY Dm) qeןאמ  
 אתוורפל היל יטממד הירנחמ ארמח לכקמד

D " " n 15 ישא בר רמא ד"ה האדיחי אתרופסת לאומש יא הדוהי יר רמא ג"ונבו ת"האבו ידהנסל םיש י"כב ג"הכו ( ) i33 
  5 "dו 'וריא - ,

 דרסה רהא ךרעה הז ררסנ י"כבו םינושארה ייסופרב לבא 'טשמא סופד לט  emp'ע  ( a5,ביח אינולב יעב  pריילהק יא ד"טב



^bףולה תא אלו :ו'כק תבשב י"שריפ | אוה א"יו .םיבחר וילעו (' אקליס ןימכ קרי  : poתוינטק  
 'יפה הז רחאו) zy המהבל 'יפא יח יואר וניאש | םיבחרו תותרז ינשכ םיכורא םילע ול שיו שרוש

 ,(םש ט"יותב yr" א"מ כ"פ תבשל p3^ ב"ער ררגנ | יברו .רשבה םע לכאנ ולש שרושהו mmm ינשכ
 אמלידו ה"דב :ח"נ םירדנב י'שרל סחוימה ש"מ לבא | שי וילעל sow (' וסאקולואק ^5 i67 .לאינד
 lupinus ר"למ lupin צ"לל ןויכו כ"ע אניפול ףולה | שיו תיעיבשב הרוחס ןהב ןישוע ןיאש תיעיבש
 לע ןושלה תליפנמ ןכ בתכש הארנ Wolfsbohne | תיבה ןמ ורעבמ הדשה ןמ ולכש רחאל רועיב ןהל
 = הז ףוסב 'ייעו לופ ומכ אוהש רכס ילוא וא .ןושל | תחת דמועש הלכ וניאש רועיב ps רקיעל לבא
 - סאקלק םהמ רחאו םה הברה ףול ינימש עדו -- ךרעה | ץראב ןינומטה לכ 07« vp האיפב ןנתרכ) ץראה
 ייפ יפ לע (ונינוקית יפל) ךרעה na was תעדכ | לארשי ץרא לש םירפסב םילצבהו םושהו ףולה ןונכ
 'וריע 'וריב דחי ורכזוה ןכלו) סקרק 'עבו לאינד 'ר | ארבתסמ sb» Cp ק ל ק לאעמשי 'לבו (טפשל
 < ps3 i'm" תעד jm (ליעל ןייע xy כ"ד (rye | סקלאקהו ףולה (חימ היפ יורשעמ) אידהב אינתד
 המוד ףול הז יפ הטושה ףולה bn bon ןיצקועל | ינבד 'מגב ןייע דוחל סקלאקו דוחל ףול אמלאד
 רבודמ ןכו 'וכו םיבחר voy ונימב אוהו םוקלוקל | 6 ללכ 'פב האיפב C c0) ןיי רכומה 'מגב אברעמ

  voxימלשורי האיפב ( vy res i62ב"פ 'יעיבש 'וריב סוקלוק לש וילעב | "8 1« ןייע  5sב'ער . + =
 ביעס טיר זיפר םירדנ (m3 יי ם ק לוק by ןיליאב | תיעיבשל תורשעמל קריל סקלוק (ביעס מ'ד זיפר
 ן ייעו «x^ םימ ןהב mei רוסאש (הייסקולק ילע | יורי «iu אימ זיפ תיעיבש) הטושה ףולו .,האיפלו
 ףראטסקובל מ"עב וירבד ואבוה NU wl סואינילפ | רחא ףולל המוד (דימ ,גיפ ןיצקוע :זילד זיפר ייעיבש
 ֶּ 3 p? j וילעה mb ערז .241 צ"נלפפ ףעלמו סקלוק 'ע | יכוס) זניסרגדכ רתוי םיבחר voy לבא אוה וניממו

G3םדה  newsורשעמ 'וריב ה"כו ח"מ ה"פ יורשעמ ןילכאנ ןניא . . | לע םירברמה ובתכ ב'א) — ' 
 ,ןוילעה mb now ינאש iu ג"עס ח"מד א'פר | והלעו comb 'לב ףול ארקנה עטנ שיש םיעטנה
 ןיתינתמ יסוי ר'א (א'עס בינד) יורשעמ mo 'וריבו | ובו פופיק ילע ומכ בע sum בל ומכ .ראותמ
 'תינתמ יניכ קיסמו 'וכו ןוילעה quo ערז ןכ mew | ברשבו ףרחב «no הז עטנו תונבל תורברבח
 yw סרנ 'ורשעמל wu ףול לש ןוי לי סה ערז | לכאיו ףירח םעט ולו בע אוהו ןכל ושרשו שביי

enם"במרה 'יפב לבא ש"ע ןילולפה | בתכ ןכו ה"יחא]* — .(ולכאי םישובכ םילעה  nwינב זחא ' 
 תטיש יכ 'מגב ורמא ןו יל ע ה ורמאו ל"זו ןוילעה | (115 איח wes זימיר לצא אבוה) םעדיראקסאיד

"Apov «0 xaAXoÓucvov 700006 220006 62 לש ןוילעה ערזה ןכ רמאמה h mp3 9^9 m5 

 ףעל 'ה ריעה רבכו (ם"במרה םשב שימ םש יורשעמב ב"ערה | סוס ארקנ Kypria יבשוי לצאש םש דועו
ros po smלופ  uvmצינלפפ) | ןכו תוינטק ינימ  (Geש"מ לבא תיתימאה ם'במרה 'יג לע  

Mangold )'אקליפ םיטב קיהעב . ?( v3הביתב ל''צו תובית יתשב ע"פדבו  nns0%0066%)%0 י"לב ירצמה לופ אוהו  

 NOn עיילב

 ררגנ וירחא רשא ויחא לאינד יר לע קולחל וניבר. לש וכרדמ וגיא תמאבו טייקו רייבו ביה דייל יבו "א "ו via ייל

ms Q8ביה ייכב ןוכנל  "p vimרגפמב 'תאבהש המ לכ יכ עדו (+  .םקלאק עיפרו י"כ ראשבו  

 רבודמה ןויצ «ny "ימגב ןי ,y רמול ונושל quis ןיא םגו XIV c) אובמ ןייע) םיערז רדסל וישוריפב טרפב דימת

 אידהב אינתד םדוקה ןויצב םגו iy 375 גייפר ןיבוריע 'שוריב םא יכ סקלוקהו ףולה ןורכז אצמנ אל יכ אוה תועט וב

wmילב תצק  pupsלע איה ןייצמה תנוכ יכ  pbףא ימוא מ"ר יוכו יכב לעב םוש ייא םשו יתאבהש ומכ תורשעמ  

 דחא Dpp יכ אוה תמא DW ףא ,ןייצמה לעב ש"מכ סקלאקהו min רכזנ ww כיאו יוכו ןוילעה ףול ערז ..סקרקה

ny wnם"בטרה ייפב ןייע סאקלק  imםויסב וניבר שריפ םשו 'א סקרק יעמ הארנכ ןכ רבו וניבר םגו .ומוקמל  

 לכמ noun יעב איבהש לאיגד o0  תערל שוריפב םיכסמ וניברש ירה og ומוקמב ונשריפש ףולה ןיממ אוהו : ונושל

 הרטלא 'חה איבה זיראפ יייכב יכ ny עדו .קוחמל שיו המינפ אב םכוחמ רפיס הזיא לש pois יתרגסהש המ יכ ןידה הז
 אתוורפא :תוביתה רחא טפשלול ys ןמילשהו רגסמב ייטפשל לארשי ץרא לש םירפסב, : תובית (1.111 אובמב voy ןייע)
 ane" ןורכז יילש דבלמ יכ תמאל ןויכ אל ודובכ תליחמב לבא כיע טפשול לארשי ץרא לש םירפסב 57m בתכו טפשלולד
 םייתניב רחא ךרע שי DN רהא ךרעל ךיישש דחא רמאמ בותכל העט רפוסה יכ רמול ומלהל השק ימלשוריב טפשולד

onionילואו .םייתניב ןקוול ךרע שי טפשלול םדוק ףול ךרענ םש רשא םינשיה םיסופדה רדס יפל  mn nansהרטלא  
 ןיכו לאעמ שי pus לש םירפסב היגהל הארנ ילו .טפשלול yi שימ ןייע טפ שי ל יבד םש ייאש ףייר ייכ ni לע
 אפול :לולב רבו ילא רב םיירוס םיבתוכ ןכו ףול םשה םייברע םירפסב ראותמ ובשש 6 [E תלמל ןוילגה לעב
 לפכנ ריפדבו iui סיטב y ^w ע"פדב לבא ,טיק ייכב ןוכנל ה"כ (5 940.  דועו 239 ניצנלפפ תעל ןויע אטבש

 .45 דצ םש ייצקועל טידסב y vmm" ךייש ייפה הז )5  .האיפב ודמא לודג ללכ יפב האיפב רובדה |

CE 
N 

: mum: 

msc E 6 



 האורה 'פב weiss j25 6086, óv) י"לב) ןקוול
Coaןיקיזה לע ךומסד  mas»רוחיגה 6חינ  

 cns יורוכב) ולא ןימומ 'פב C םוקינדרבהו ןקוולהו
 ןקוול «t mm) ארמג ,(* ןקוולהו רוחיגהו ישוכה
 6 ינקוול יעב ןאמ והל רמאד אוהה יכ ארוויח
 טרפבו ןבל י"לב p^  ב'א) — ירוויח חכתשאו
 תונבל תורהב תורהב רשא םישנא וארקנ םשה הזב
 עבטה דגנ ןבלל רשבה רוע ךפהנש וא םהינפב
 !y" ה"יחא]* | ,(םיאפורה לצא עודי הז רבדו

nonטימ תישארב) ןבל םינקז 'ע וקיתעה וז תינוי  
qb (anרוח ,(ז"ל ייל םש)  )5823 CO orםתלוז דועו  

wm —ב ןקל ע"ייע '] — 

 AE ip^ yy אתינקול *

 .(פוקיל =) פוקל ע"ייע ןיקול mpi .סוקול *

 ,שקל 'ע רחא ע"ומב ע"ייע איטרול *

nb ₪פ"לב ןכו)  nop ^pלו לא ומכ סחיה  . , 
 אביו 'גרת an, zu, gegen, bei) 'ירבעב

 ,םדאה תול היתייאו (ט"י ייב תישאוב) םדאה לא
 היִתְול .ּףיִתְוְל qm5 m5 םיונכה םעו הייחא|*
 ק"ב — יוועל 'הו ןמגרותמה לצא ןייע תואמגודהו

 — pmo : ב"פ מ"ב +ייק

mb n5 =( 0aמ"לב  pupהליאשהבו הכירכ  
 ineinander טשריפ ןייע ( ע"לב ןכו הייטנ

  (gewickelt, verkehrt seinיטיפ) םיאלכ ףוסב 2)

n5»תא זילמו  visםימשבש  voyעב שרופמ ' 
Dorv(איכ ,יד ילשמ) וזילי 'גרתו ה"יחא]* |  

 ר"תמעב יוועל לצא י"כ 'גרתב ה"כו ןזלינ om ןלזינ
 זולנ ןוכנל ם"במרה 'יפ ל"נה מ'למו -- 401 א'ח

 — [ל"נה 'יאלכ לש זילמו

 תערלו םיתפש תוזל psp was תעדל nb )5 ג
 .Nachrede gegen Jem 5 ומכ יוועל 'ה

(ühren, murrenישאל ימחל ינברק תא אתקיספב  
 ושפנ עבושל לכוא peux 603 ףד כירד יתקיספ)
 היה אלש הדוהי ךלמ mpi הז (היכ am ילשמ)
 קרי לש תודוגא 'ב אלא םוי לכב ונחלש לע הלוע
 םירמואו וילע (*ןיזילמ לארשי vm רשב ארטילו
 שושמו ךולמל ותואי והילמר ןבו pus ךלמ הז

Pie ףול 

 תורשעמד ןויצב bi סרג ןוילס 'עב ךורעה יכ
 ורזיפמ םיסופדב קר ה"כ יכ ונממ םלענ ןויליסה
 b^ ןכו ןוילפ ךועה לכ 30 n ר"פדב לבא האלהו
 אצי אל םלועמ ןוילס 'ע תמאבו : .ב'ה י"כב
 י"כב יתאצמ הלודג היארו «qn לש וסמלוקמ
 ומכ ןולפ ךועה םש קתענש וחאש טוהאק
 קחצי 'ר, ל"הזב םויסה דוע "א םיסופדב ספדנש
 תא (vw טנופיסד pn ^ ירה כ"ע "טנופיסד
 DP אוה IM" טנופיסד קחצי 'ר הזו ,הזה ךרעה
 םידוהיה תורוק ץטערג y] קדצ יכלמ ןב pn 'ר
 ןימינב 'ר םשב ש"מ 409 /ו קלח 'ב ארודהמ
 י"רהמ "יפב תמאבו ע"באר לש ורוד ןב (הלידוטמ
 (אנליוו םישב (nny bbw 'ומורתל קרצ יכלמ ןב

 ןוילפ'ע ךווענפפדנש ומכ שממ "א
 ו"מ טיפ ,האיפר יימ ו"פ) מ"כב ם"בכמר תעדו -- ש"ע

annmןימ ףול יכ (ל"נה 'ורשעמבו אימ זיפ ייעיבש  

 ובתכב ורוקמ תא הרעה ל"נה 'יצקועבו ,םילצבה יניממ
gi» 5mלצב ןימ  ^bימלשוריה ס"שה  

 ןויכ קפס ילבו כ"ע הטוש ףולב prr ןימ ונממו
 ףולה תא ןמוטה ד'ע ה"לד ve 'יעיבש 'שוריל
 ,םילצב איה ףול איה הנוי ר"א םילצב ףול ןודכ דע
 ושוריפ םילצב איה ףול איה הארנה יפכ לבא
 םעטה nim "ns ןיממ םהש אלו םהל רחא ןירש
 יומורתו (nme םילצבהו םושהו ףולה דהי ורכזוה-

 אוה ףול יכ רבס Salmasius רפוסה םג לבא (ל'נה

 'תפסותבו — ל"גה ר"טב re ןייע םילצב יניממ
 וזו ןיסמרותהו לדרחה ay ףולה רכזנ )9 ח"'פ תבש

msלופ ומכ ףול יכ ל"נה 'ירדנב י"שר סהוימל ] — 

 .ןיפל .ףל yvy ןיפול ,ףול *

 ותרזגו .ח"עק ini ינייפול רב ע"ייע ינייפול +

 ימ ונינעו ןיפל 'עב המשרנש ע'למ
 ,תובורמ ויתורעשש וא תולודג ויניע יסירש

py "o *םדוק  yתפל , 

 qo עיייע ץול *
po yy decken קקל =) קּל * 

 'גרת .ie Lybier A«Buxot) יטרפה םש) יִאקוול *
 | י"רתבו .יאקוול ee ,'א יא vmm םיבהל

 .יאקוויל ג" ^ תישארבל 'א ןושלמ p C^ י'ח («ye והילמר ןבו pus תא |

 .ךומסבש ןויצמ הז אבו סוקינררבה ןקוול אר מ ג :דוע ייא ע"פדב לבא ,ט"קו דייל יבו יא ויו י"כב «p היכ (1
ws )?(!5 מייקוצ יצוהב) טרופריא י'כ יוג יפכ ז"פ תוכרב יפסותו ב'עס גייד ט"פ תוכרב יוריב ה"כו י"שרבו יוינשמב  

 קרפ רומא ארפסב :vc םימעפ יתשב ןקבלה תורוכבב ג"ונבו ,ןקוול ל"צו ןקיול ה'יפס תורוכב יפסותבו ןיקולה םש ייסופדבו
 יתבר יתקיספבו ן"קתת זמר ילשמ יקליבו גייפ ילשמ ירדמב («n (+  ,יינייקול י"שרבו ינאיקול גונב (5  ,יג ישרפ יג
 והילמר ןב qun 'יא דילו ויו vii ריפרב ה"כ (5  .םיגיעלמ anii לבא פיא i cá יפל כזרד 'תקיספב היכו א"יפ

 Uy רתוי my שבושמ יתקיספבו טיק (vl א*עפרב mm והילמר ןבו [pu תא שושמו ךלמל האי
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mosןירישכמ  (C vbאלו ןיאמטמ אל ולא  
 num םד 'פד 'מגב ,החורס nmóm העיזה ןירישכמ
 החורס החיל ny ןה בזה יקשמ b G'yb" הינ הדג
 ותפגמ םדו וניע תעמד םולכמ ןירוהט יעירהו
 תיעיברב ןיקשמ תאמוט ןיאמטמ (' השאבש בלחו
 הרומח תאמוט ןיאמטמ וילגר ימימו וקורו ובוז לבא
 ותפגמ םד הפרומבד החיל החורס החיל 'יפ .תיזכב
 ידהנפ ןידה רמגנ 'פד i'02 ,("זעלב ארודרבנא

Cenהטנ אל םולשבא ירחאו  N7)יאמ (חיכ ,יב  
 תיחולחל ןיידע ("רזע לא יבר Cobs אמעט
 ותוחילב רוד היה ןיידע 'מולכ תמייק רוד תיב לש

am»היחא]*  nu»איצוהל  menהחיל  
 :החילה ^7 א"יפ תבש 'ורי ,ב"עס 'ו א תובותכ
 ,'וכו היוצמ החילה ןיאו + ג"לד א'פר 'יעיבש 'ורי
 הלעא יתרמא 'פ ר"שהש :החורס הפטל לאשוהו

vowארקמבו החורס (החיל) החל ל"פר .כ"פ  nb 
 אל אלא החל pi אל ארקת לא ירפס mo ןייע
 לש וחל סנ אלש רמאת לא רמולכ וישכע החל סנ
 לש החל םינמזה לכב וישכע םג אלא רבעב ר"מ
 ומכו התע וחככ זא וחככו תמייקו תדמוע השמ
 תחרופ החל השמ לש ורשב עגונה לכ :םייסש
 יאמד ןייע שבי וכפה no ראותהו — ךליאו ךליא
 םיִחְל ץוכקהו .ג"כד ב"פס יאמד 'ורי cU ב"פ

vהבקנלו .ד"פר ר"בו ג"ע ב"ד א"פ תוכרב  nnb 
 Feuehtigkeit ַחּולְחְל תולפכבו ,א"ער ט"מ תבש
 ץובקהו .חולחל וב שי :תלצבח ינא 'פ ר"שהש
 הבקנלו ,תוריפ יחולחל seb תואוקמ 'תפסות

mmonoר"ב  meoתיחולחל הב ןיא . nwפ"ר  
wbןייע וניבר 'יגו ולש תיחולחל וז  yaךולכל . 

 ,ןכמו ןכמ תיחולחל noy :ינארת לא 'פ ר'שהש
 mus לש תיחולחל :ב'צ 'דהנס הליאשהבו
 : םשו nos אתחולחל .ב"מד 35 ז"ע 'ורי ר"אלבו
 ו"ד $55 תבש v" : לעפה ונממו .אירש יחולחל
 pw .המדאה הלחלתנ vos ר"ב .וחלחלתנ ד"ע
 ול סרג אל ob 'עבו ךיתחמ ןיחלחלמד א"מ פ'ס

 — [ט"פפ ר"בב "יל ןכו וניבר

n5ע"לבו ןוילעה חטשו רסנ ןינע מ'לב חול =)  
(Brett, Tafel, Platte c»תומש) דחאה שרקה  

 (" תוחולה aen אחול ['שורי] 'גרת e") יו"כ

 לו

"e '2יי  

 היארהו ה"יוחא]* | 0.00350 ילשמ) םיתפש תוזל
ds pps c5ותוומתב 'יאש הממ ןיזיעלמ  

 'ורי J'y ב"כד ב"פ יאמד 'וריב ה'נכו -- םיניעלמ
 ןיזלמ לכה ויה ו'פר "vp ,ט"מד ה"פס םילקש
 ר"שהש ,ןוראב ןיזילמ vows י"ע ד"נפ ר'ב ,וילע
 .ויתונב רחא .pros תוירבה לוק עמש לוענ ןנ 'פ
 איצוהל אלש T'y ה"מד ד"פ 'יטיג 'ורי nnb םשהו
 'וריב 'יאדכ npo בוט רתויו ןירוח ינב לע הזול
 איצוהל אלש n ג"פס יומבי 'וריו :נ"ד ט"פ "טיג
 תלגרומ ילבבבו הזיעל ןמ עוטק sum 'וכו .הזיל

 — mb] איצוהל ןושלה

raro =( baibתרגסמ 606 י"למ ב"ר תעדל  
 ^53'3'553 Rand, Grif, Henkel) די תיב |

 ח"יפ הדישהבו .ףדוע ('זבזיל ול שי  םאו 070

Qo)ןיזבזיל יבועו  Cימגב ןירבוע ולא 'פב .רדמנ  

 6חימ םיחספ (* [לאילמג ןב] ןועמש ןבר ךומסר

yaר ' movהל ןיאש הלבט  (rabוהמ  

 אמלידוא אכיל אהו ןניעב ילכ ךות

 "פי Cg ₪ 8 הן בש ב לכ ור
 ןזואו די ma י"לב זיבל 'יפ ב'א) -- ,(" תרגסמ
 'לבו ילכה וב קיזחהל יושע ותרגסמ וא ילכה
 ,(גלגל ורומא גל qm ןכו rub ורמא םימכח

 ד"פ יילכב ם"במרל 'שמה 'יפ ירבד הלאו ה"יחא|*

 ןלוכ pap ןפודו זיבזלו רזו תויפשש עד :ר"מ
 ארקנ עבורמש קיסמו 'וכו הוש אתכסמה תאזב
 תרגסמ :זבזיל p^ ב"מ ר'פ 'ואוקמבו .ש"ע זבזל
 ויזנזבל ns הפוחב ב"עס ו"כ 'גיגחבו 'וכו ההובג
 ןחלשל new ןיזבזבל :י"שריפ (זיבזבל ם"ש י"כבונ
 לעש הפש (ומוקמב ס"ד (bus י"שר י"כבו ביבס
 אמט זבזיל ב"פ ק"ב 'ילכ 'תפסותב :«n .ןחלשה
 ק"ב 'ילכ יפסותב לבא :ןיבזיל 'יגה טרופריא י"כבו

Yepטרופריא י'כב םג י"פס מ"ב "לכ 'פסותבו  
 'פסותו ,ב"פס 'יצקועל י"ב 'תפסותב ה"כו זנזיל
 :ז"כד א"פ םיחספ 'וריבו זבזיל הל שי ב'יפס 'וליהא
 ןיזיבזילה mes מ"ב 'ילכ "5 'תפסות ץובקבו זבזל
 ט"אנר םייס ב"גש ק"העו -- ןיזיבשילה ס"טב 3331

— [Rand, Leisten = &'b3 ט'שייל וא 

Amb םשהו frisch, feucht שבויה Ten מ"למ) חל 
(Feuchtigkeit, 8808806 no מ"לבו mmo 

 ג"ונב )? .זיבזבל םש גייונבו זבזבל רועו זיבזיבל יז ינשמבו זבזיבל שירב לבא זבזל מייפבו זיבזל ייגה ג"מ םש 0553 )!
quamי"כב ה"כו )90  psג"ונבו זיבזבל הייר ייפבו זבזבל סיש ייכבו זבזל 'ב ו"ו י"כב )5  .לאילמג ןבר ונינפלו  

 .םיתספב חי"ר ייפב היכו )9 .95 ע"פרשבו יציניוו יפדב היכו ביה לש qun v3 ראשו מ"ק v5 ms )5 .ןיזבזבל

 ארטורבנא ר"בו דיילו יב yy ייכבו ארטבנא יא ו"ו י'כבו ארודדבנא יזיפו ר"פדבו האלהו ו"ופדב ה"כ )9 .השאה ג"ונב )7

 תוכיראב ג"ונבו (5 Sehmutz. ךולכל imbraiattura ט'יאל am ילואו ארוררבניא ב"ה י"כבו ארידרפנא טיק ייכבו
 .פישב היכו ביה רי בתכב אוה ןכ ('%  .ומוקמב 'דהנס םיידב אבוה יקלי י"כ 53 ומכ וניבר ייגש הארנו שיע ןושל

(t :עיפדב לבא י"כ לכב היכ  mn 



 buy לצא ןכו .יוועל m לצאו ןמגרותמב ןייע
 תינעת .'ב 'וריע ב"עס 'ב תוכרב דוחל . . דוחל
 ,ה'נ bw" :םשו ^ vn ,יה ןישודיק :א"כ
 : ד"מ 'יחספ ,יאדוחל א"עס א"פ "ישודיק :םייונכבו
 שארב תינבו .הידוחל .ח"ל תוחנמ .ט"מ :ח"מ ריזנ
 א"פ תוכרב wv" (דבלב ומכ) דּוחְלַב ם"לב ומכ
 א"פ האיפ 'ורי ,ד"ע m^ Me םשו ,ר'ע ג'ד
 ב"יפס תומכי 'ורי ,ד"ע ה"ד Y תבש vv" : ז"מד
 יוועל 'ה bus י"כ 'יג יפכ דוחלבל y י'רתבו 3

 — [(407 ,א"ח .ר"תמע)

(noתורודפ םינשה ובש םצע מ'למ  Kina- 
 die eiserne מ"לב חח ומכ ל"זר לצאו 0

Platte am Kinnladenומכ )5  ^b mbרסנ  
w^ 'b3 (aite, Brettהאמט הדיסק 0« ^555  

 .("פוסה יחלב ןישועש לזרבה b^ םירוהמ םייחלו
 b^ םייחלב רהטמ nmm 'ר 6"« poss א"כ 'פבו
 שירב הרוקו יחל — ("לועה ינקנבש םיצע 'ב
 :א" םש דוע ןייעו הייחא]* CD ןיבוריע
 'ורי ןייע דועו ,וילאמ דמועה יחל א"ער ו"ט םשו
 'תפסות :כ"ד ב'פ םשו ג'עפ n^v א'פ "בוריע
 ר"אלבו ,(1 י"פס 'יבוריע 'תפסותו א"י! es" תבש

snoץוכקהו א"עס ו"ט 'יבוריע  pmo vnb 
 'יבוריע .'ורי 5 :ד"י .ב".:א" sm +'ח 'וריע
 מ"לכ יחל הנושאר הארוהבו -- ב'ער ט"יד א"פ
 ץוכקהו ,יחל לש קרפה ט"מ י"פ 'יעגנ + ר"לק 'ילוח
 :ז"נ תבש םייונכבו ןייחלהו א'פס 'ולהא 'תפסות
 תינעת 'וריב ,6'ב Nm "w בא y'"y הייחל דע
 'מוחנת ,'וכו ךייחלב םיבשע ולעי Ty ח'םד ר"פ
 הזה ןבאכ וייחל השוע וניאש ימ 55 ^ יס בקע
 ר"משו (SU "יבוריע ןייע הרות ירבדל הכוז וניא

seeםידרויה לזרב יפט ינש םה םייחל "ילכבו —  
 — [סוסה ייחל 'ב לע

 םייחל p "n jm^ פחיה 'ל ןמ «is יּוַחְל *
 zum Leben € יה"כ א'ש) יחל הכ מ"לל בורק

 à la bonne רבד הזיאל המכסהל האירקה תלמ איהו
Glück zu! wohlan! -ג"י ,ג"פ תור 'גרתב 6טע6 [  

 המק אמלשב .ו'ט 'בוריע nb] קורפיו בט ירה

om )'יתבתכש המל היארהו ט"ק ייכב דואמ ןוכנ  yaופכ אוה םש ךורעב איפו .ח"ק ,ביחב תומב ' n3ב"ל יליגמב . 

 בל

 Cp3 'עב ונשריפ רבכ 625 הליגמ) (' תומיבהו
 לש )4 םיחול (א'עס ז"מ תבש) הריכ 'פד "סב

 זעלב .ו"וטשילב וקרא סבקס b^ ('סבקס
 ץעה ךותב ןימישמש ןטק ףד ןיעכ ןה ("םיחולו
 ונרבחי אל ףד ותוא ריזחה ow gna קורזל ידכ

w^ 5053יחול .(' םיצח הב ןירויש הרטמ  
C pi |םירמוא יאמש תיב 'מגב תבשד ק"פב  

 םניא ירקוקו יחול וללה p (mn nt)^ ןירוש ןיא
 ןיטיח ןהב ןינתונו עקרקב םירפוח אלא םילכ
 הריפחה לע הטונ חול הריפחה יפ לע ןינתונו
 םיטחה לע ןעשנ קד םסיקב אוהה חולה ךמוסו
 םסיקהש הטחה ךושמיו הריפחב ףועה סנכישכו
 לע ויוחא חולהו םסיקה לפונ Tb וילע ןעשנ
 הזב אצויכו הריפחב ףועה ראשנו הריפהה תפש
 pb" בורק א"עב b" י"שרו ה"יחא]* ,ירקוק

qmmץובקהו — ש"ע רקק 'עב  nimbח תוכרב ': 
 :ז"פ US םיחספ QU) "mmy Up Ge תבש
 T5) 33 403 ק"ב b יירדנ :^ םילקש .'ד 'מוי

nורי ,'ב תחל ע"ייע ' "wb3ורי :ב"לד ט"פ ' 
 ורמאנ המכח הבוט 'פ ר"להק .ה"לד ב"יפ תובותכ
 ונינעש nm  .יבר לע הליאשהב neas תוחול
 מ'ב 'ורי a^p מ"ב ןיחוול mo) ץובקה םירסנ
 םשו ג"ע "15^ BU תבש "ורי ,ג"ע 373 י"פר
 יָחוול .ב'ער ד"ק nive תוכימסבו .ז"טד ז"י 53
 — [על ע"ייע in ב"פ ה"ר 'וריב חול — ,םקנפ

m5חול =) ' 

[NDYTO ₪ |אדח ןמו 'ל ןמ בכרומ דואמ "יפו  
(einzig in der Art, vorzüglich, sehr 

 בט אהו ^G /& תישאר) דאמ בוט mm 'גרת
no3 1^ םש) דאמ דאמ 'גרתו ה"יחא]* ( 

 — ^e] .ח"י ,'ז תישארבל my ןייעו אדחל אדחל

Tino "8מ"לב דבל ומכ ס"לב ןכונ  allein, ein- 

Gig, besondersתישארכ ער קר 'גרת  

 (mie דבל תועיריה שמח 'גרתו ,שיב דוחל ('ה .'ו
 טולל «p 'שורי 'גרת mno תועירי שמח ('ט 22
 ה"כו הייחא]* ub דוחלו )0 an תישארב)

 תואמגודה רתיו טולל ףואו ג'ונב לבא ןמגרותמב

yy )? myסבקפ יעב הייכו דייל יא ו"ו י"כב ה"כ (5 | ,ונלצא תומב  niי"כב היכו םייחול יחכונ יעב לבא ע"פדב  
 וימ qw now סיד ןייע פובקיס י"כ ף"ירבו סוביקס cya י"כ ךורעבו פ"א י'כבו סביקס לש ןיהוול ג"ונב )5 (ovo ב"ה

 ארטשלברא .: תבשב י"שרבו אטסילברא ד"ל v33 ורטסילברא imm יבו 'א Ya י"כבו )5 075 אוהו תכיטס yy דועו
 ךורע לש ןוילגבו .יריאמב (y my" י"שריפב ייא ןושאר 'יפכו )7 .םיחוולו י"שרבו םייחולו ע"פדב (5 .רטסלב עיייעו |

 אהילע בצנת חאולא אהנא לאקו לאעמשי ישלב ליז ייאה וניבר םשריפ סובוקס לש םיהוולו bn בותכ יתאצמ 'ציניוו יפד
 היכו )8 .בטיח יל שירפתיא אלו oy הריכ קרפ ףוס םלעתי דארא ןמל יסקלאב (?) ימרללא mun לעגתו רודי אמ לבש
 B^ יפל ל"מר ןאכ ריעהש המו (* | .יחילב ריפדב רקק יעבו .א'פ ןיטיגב ה"כו יהלב ג'ונב לבא פ"א םיש י"כב יחולב
 ייפ םגו שרה ךורעה םשב איבה ןכו ('%  .ש"ע ne יילכב שיר והמדק רבכ (ה"מ) תמדוק הנשמ איבהל ךירצ ךורעה

 .ש"ע דחא הנקב wy הלוע םייבמרה



M sn is 

33 nviemb — »m5 
 n'b ז"ע :'ק 'דהנס :ט"מ םירדנ ,ב"עס ב"מ תוכרב
 — 4R'b b ,ג"מ ;'ה uno תישארבל 'גרת ב'עס
 — [םיִמָתְל ינש ד"ע ט'עד ג'פס 'גיגח 'ורי ץוכקהו

nno »9 יברעו = מ'למ) ( ^bרשב  (Fleischפ"סב  
 םילק םישדק ירומיא 6'% הליעמב 'מק

 לש ומחל ושענ ודרי אל םימד תקירז ינפל ןלעהש
 םיללגכ םמחלו Cb .איי ,יג ?p השא םחל .חכזמ

^b qns nne»םחל לאעמשי 'לב ןירוק רשב . 
 ע"באר b3^ ה"כו 'ינפצב י"שריפ ןכו הייחא]*
 שרשבו G2, ,יכ בויא ומוחלב םג ןכ וניבחש ק"דרבו
 (ra^, p) ויהלא םחל םג ק"דרה ןכ b" םחל
 ןינעב ךורעה תעדכ ימול קחוד ןכו קחוד תצק הזו
 םוחל יול 'ר 'יפ ב'מפ ר"משבו ,חבזמ לש ומחל
 איברעב יול ר"א :רשב Up שוריפב ey לש

 -- [אמחל ארשבל ןירוק

(bethlehmisch "bon na js עוטק eno — nno 
 םילכב ב"פב «' Gתוימחל דעו תוידולמ

 םחל תיבמ ןהש ןמוקמ םש לע ,b" גול יצחכ
 ימחלה תיב ישי רכז ןושל C [םימכח ורמאש 155[
 Tm ןושל הבקנ ןושל ,םיבר ןושל CR m איש)

C menoה"יחא]* —— ."תוימחל םיבר ןושל  sy 
 תיבחה (nap דיחיל 'מגודו am "יפמ .קתעוה
 "פר מ"ב 'ילכ 'תפסות .ב"כ תורוכב תימחלה
 תוימחלמ ב'פר ק"ב 'ילכ 'תפסות ,ל"נה ^55 ץובקהו

 -- [םילודג םיבצח דעו

zusammen- an- קבדו רבח e y'b3 p) nno * 

  (fügenס"ד א"פ 'ציב 'ורי  xyתא םחלמה
J'y ג"יר ב"י פ'ר תבש 'וריב ל"צכו 'וכו pena 

 ןקיבדמו םירסנ ינש םיחלמ אוהש םדאכ ג"פ ר'קיו
 הטמה יערכ יתש םיחלמ אוהש םדאכ . . הזל הז
 'עב קודקרב אלש ואיבה וניברו הזל הז ןקיבדמו

  nob'ג  vens gyויניע 'פ םשו םינג ןיעמ 'פ
 תצקמ םיחלמ הזו רבד תצקמ םיחלמ הז +: םינויכ

pip מ"לב לעפנ ומכ לעפתהבו — ,'וכו 0: 
 'גיגח 'ורי המחלמ ? i'veםתא םימחלתמ ד"ע א"פד
 .'וכו

pp» niionoםיפד ינש ןיב תיפאנ תוצמ  
 Eisenkuchen, Oblaten) לזרב לש

 ןמ םחל איצומה ('ןהילע ןיכרבמו ןהב ןיברעמ
 דציכ 'פב ןינפיכב האבה ne ןוגכ qn 'יפ .ץראה
 ה"יחא]* | ,םימ תוכרכ) ןינפל ויה 'מגב ןיכרבמ

 ..הלעמל המ אמלשב .ז'ט 'גיגח ,'וכו אלא ייחל

 'רהנס 4^ 'ובותכ :ז"ס "טיג my ןייעו אלא ייחל

 :ז"ס ז"ע : ט"כ ייכרע .'ם 'ילוח מ"ל

 תפש לע רשא רעורעמ (כאומב םוקמ םש) תּיַחְל
[3] ^w גרת ח"מ' 5 0939 mis 5m 

 ה"יחא]* ]8208[ לחנ ףיג C לע C תיחלמ

 "רבד ; ח"כ .ו"ט א"ב רבדמב) רע פולקנוא קיתעה ןכו

 םיתשלפב םוקמ םש mno התיה דועו mn e ייב

us yw Pvםיתשלפ ופסאיו א"י  pm rnb 

mre vy snb, ^5הל ןיאש  nnיתאצמו  

 תי ירקמל ז'כ ,'ט רתסא 'גרתמ ןכ שרפל יל ןוא

 'ליגמ י"פע gym אתיחלו איחיצפ וגב . . , אתליגמ

 — [תולודג םירייעו םירפכ . , ןירוק sn א"פ

 'מגב ק"ב שירב decken קוקל ןינע (wb ָּךַחְל
 ורינ הכחיל ייותיאל (א'ער יו ק"ב רושה אלו

 הרינ התיהש הדשה הושה b^ וינבא הכסכיסו

Denmוהיפ ה"כו .היחא]* " plaה"ה :ויפ  

ayaב"פ 'גיגח 'ורי ,וינבא הפספיס ורינ הכחיל  

 .יניסמ ןתכיחלכ ims C תכחלמ שאה nmm :ז"עד

 HN ךנפ 'עו םיחמ רב ע"יע ךיחלמ .ט"מ םיחספ

 ינפ תא הכחילו הלעמלמ שאה התצי ד"פר ר'ב

 UP ,רפע qn bp pow לקב ovis ,עיקרה
 Yy א'עד א"פ 'ליגמ 'ורי ,היקשל הוכחל ,ח"כ

 ר"תסא ,התוא תכחול ט"יפ ר"מש ,ונושלב הכחול

 ,וילגר לענמ יתייה ךחול יכ :רתסא רמאתו 'פ

 — [ל"נה 'גיכח mv" ןייע n»n5 םשהו

nono «עיייע תיִחּולְחְל .חּולחיִל  nb 

nnb iמ"למ)  (rodתחא 'מגב םחלה יתש 'פב  
 «pn אכיל היל רמאק יכה G'yo היצ תוחנמ)

 ,א'כ איש ['ה ינפלמ] םירסומה םינפה םחל םא ^«

 היל קפנד ןויכד אה איעבימ אל והל רמא יז
 "פא אלא )155533 wm לוח ךרד .הליעממ

venלוכילו היל ובה ילכב שדקי םויהד ימנ  

 םירענל :ה"ע 'טויב ה"גכו ה"יחא!* = ,אוה ןכופמד
 םשו ,רצ םחל :א"פ 'דהנס ,'וכו ןמש םינקזל םחל
 דימת ,'וכו לארשי לש ןמחלמ לכואה לכ :ר'ק
 'ליעמ .ה"פ 'יחבז הליאשהבו xw לש םחל ,ב"ל
 'ורי nw אבה ע"ייע לבא חבזמ לש ומחל :'ז
 .תמא םחל . . רקש םחל vy ל"ד ^w פ"ס 'דהנס

xaרמאיו 'פ 'בר תור ,ב'הוע לש ומחל ב'פ 'פ  
 אמחל ר"אלבו .תוכלמ לש memo וז :זעוב הל

y v33 mw (!אוה ם"ט ו"יוחו תיחולמ ע'פדבו 3 ראשבו , animתייחל ןמ . | ?) י"כבו ביה .י"כב ה"כ YAיא , 
5 (i5 | .ייל ונינפל ) m/3תטהלמ :יניל 'פ 'בר תורב )? דע סיטב ע"פדבו י"כ ראשבו רשא 9 ט"דסב ג'הר ייפב . 

ovoיפב ייל (5  .ךרעה לכ קתעוה ' vyוהיילע עיפרב לבא י"כב ןוכנל הייכ (* = ,ךורעהמ םילשהל שיו . 
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 ירקי) שא ילחג רמאקרמ קייד יכ הלעהש ד"בארה
O^ r5םילחגה יכ מ"ש םילחג שא רמאק אלו  

 רע 5'5 תולכואמ והיש ךירצו תבהלשה אלו רקיע
 — ['וכו תבהלשה םהמ הלכתש

 ins Ohr raunen ןזואב יאשחב רבד ס'למ) שַחְל 2
 'מ ג ב תוכרבב א"פב (ףצפצ o5 ע"לבו

 'מגב הליגמד ses 65 6םירמוא םימכחו
 'מול םדא ךשחל ps C הליגמה תא וארק ךומסד
 ימ 'פב CN n5 pnm) םיערמב רחתת לא ינב
 שיא םוחנ (ב'כ «noo רמוא הדוהי 'ר 'מגב ותמש

nהביקע 'רל 6 הי ל השחל וז , mes ^bול  
 ימוס ןינחצורה וברשמ 'מגב הטוס ףוסב .דוס ךרד

crmפד ג'סב ,('ןידב תושיחל ישחול וברשמ ' 
 p^ ןתשיחלמ יל יוא (א'עס זינ םיחספ וגהנש םוקמ
 הבכרמב אלו 'מגב ןישרוד ןיא 'פב .(""ןיליכר ויהש,

ann)שחל ןובנו (א'עס ריי  "yenןירסומש הז ('ג ,'ג  
 הרותהש 'יפ (*שחלב ונתינש הרות um ול

 יכ עדו הייחא]*
 ךורעה תעדכ יאשחבו דוסב רובד אוה השיחל ןורתפ

n»ק"דרל 'ישרשב  wnרמול םדא ךושחל םא  
 'יבוריע ךשחל ימ :ג'כ ןיטיגבו ליעל ןייע 'וכו
 ג"ד א'פ תוכרב 'ורי :לעיפב ןכו ד'פ ר'דמב ,א'צ
 4^ D" קלב 'מוחנת ^« ןישחלמו pana ג'עס
 םא 'פ ר"להק : לעפ נב ,ו"למכשב וירחא ןישחלמ

ique»ב'פ 'מוי :ל עפ תא ב ,ליעלמ ול שחלנ : 
 טאלבו ףוצפצב רוביד הזמו .אשיחליאו הל ושחל
 :ו"ט תועובש ,א'מ א"יפ 'דהנס םירבוחה- ךרדכ
 ןייע 'וכו הכמה לע שחולה אראו שיר 'מוחנת
 ןישחול םש 'דהנס ,ח"כד י"פ 'דהגס 'וריו .א'ק 'הנס
 והז : ג"נד ב"פ ינש 'שעמ v^ 'וכו ילכבש ןמש לע
 יורי ,יוכו שחולו ושאר ג"ע ןמש ןתונ שחול אוהש

WwÜD "UNDז'טד  v'yשוחלימ העדיד אתתיא לכ  
 ר"דמבו ט"פ ר"קיובו ש"ע 'וכו ישוחלת יתית אנייעל

rbארדנפ ןב ע"ייע ^« ושיד הימשב היל שחלו  
ism)א"כק ) aenשחנה לוק לע לעפה רמאנ דועו  
vowךרדכ אוהו 'וכו גרוהו שחלמ שחנה המ ט"פ  

 das Ziseheln הָשיִחְל Dem .א"י ^ תלהק מ'ל
 תובא ,'וכו םישחנ תשיחל ןישחול aep 'דהנס
 תארוהמו ,ףרש תשיחל ןתשיחל ג"פר ר"דמב ^ ,ב"פ

nhanשחל 5 —  

 .ןמשה ינפמ יאשחב הנתינ

oublies '53 אוהו (' ש"אילבוא nno wm 
  Oblatenןכו  ^bא"ב ןיטאלבוא ל'זו ב"נש ק"הע

 י"שר לבא כ"ע שבדו א חמק[מ] השוע קותמ ינימ
Dy השולנש nb ^b האבה nb ה"ר : א"מ ףדב 

 יפסותה לבא כ"ע ונלש ש"יאילבוא ןיעכ ןי לב ת
 דועו ע"בשפהבו תוינמחל ה"דב ש"ע י"שריפ וחד

 [םחל ה'ר :ז"ל תיכרבל ל"מב ל"מר ש"מ ןייע —

(Kebsweib שגלפ "b wmmb — תנחל ^m 
 תישארכ) ויבא שגלפ . . תא 'גרת
 ,ה"ל  m Goה"כו ה"יחא]* — .יהובאד אתוניחל

 ארקמ לש שגלפ לכ ןכו .אתניחל ג"ונבו ןמגרותמב
/à ב ,'ח לאינדב ומוקמ אצמ רבכו ןכ םגרותמ'; 

  15ר'משבו  e'bהיהש ןד טבשמ דורי ךל ןיאו 'מ
 אשת יכ 'מוחנתבו תוניַחלה ןמ  3^ ^pתוחפשה ןמ

 יתהמאו 'גרת ןכו " mןינעבו יתניחלו 0' ,שיי
 ןשלבהש דע םיראבמה וטבחתנ הברה הלמה תרזנ

  nרמוא רזג (585 ב"ח יוועל 'הל ל"תמעב) רעשיילפ
 רתויו ער חיר 80( ע"ל אוהש  sibאוהש רמול

"y תקחשמ nmm לגשהו Melodie pan = ע"ל 
 חל 'ע טשריפל מ"ואו 'ז ,ח"י א'ש --

  yn5קוחד ונינע מ"למ)  (drüngen, drückenק"פב

 (א'ער ביכ ןישוריק) עצרנהו 'מגב ןישוריקד
 התאבהו ( G^ 5 o0דמלמ  sowהנצחלי

C המחלמב 

by vno.ם'למ  T A23.םילחגו תבהלש  
rothgebrannt, glühend roth, שוחל ונממו 

erhitzt(ה"ל ,5 תישארב) םיבשכב םוח לכו 'גרת  
 ןכו ה"יחא|* = .אירמיאב שוחל לכו 'שורי 'גרת
 הזמו yb ,ב"ל קוספ השרפ התואבש םוח לכ
 : ה"ע םיחספ תושחול םילחג לעפה הנבנ םשה

 — [ז"חא אבה ע"ייעו

 שאכ 'רעוב nbn ^b הזל םדוקה 'עמ ל"נ) tno ג
(brennen. [von der Kohle]דציכ 'פד ג"רב  

 תושחולה jb איבמ דציכ אה «Cy םיחספ) ןילוצ
"bה"יחא|* .ןהב תבהבהמ תבהלש ןיידעש  

 ורזגל העט יוועל m תורעוב תושחול י"שריפ ןכו
 ,ב"מד ר"פס 'מוי ימלשוריב ה"נכו g"ms אבה 'עמ
 b" ש"עו 'ב 'שרפ 'ג קרפ mb ירחא ארפסבו

^D 73 n rasa (tיגה איבה ט"מק ' ges *) רשא 5^1 יפ אצת יכ ירפסו וילע וגישהש יופסותו י"שריפ ןייעו 
 «33 m'5 )5 .mm וכיראהש ומוקמב הנקמהו vn רוא n^ עשוהי x3 ^m םייאר ןייע דועו יישריפל היאר שי םשמ

'"B יפרבו םייש ייכב יכ היארהו סיישב ךורעה ^a התיה ןכ קפס ילב לבא ם"שב ייל ןכו ינ ב ייל קוספב ( my 
 .ייל m) ,גיכ ילשמ) קוספבו םיאטחב ךבל אנקי לא ןייוצמה קוספה םדוק ךומסב ינב כ"ג Cw אקארקו 'טשוק יציניוו
 רוסמל יואר 'ג ,'ג ייעשיל יישריפב היכו )5 ,ח"ר ייפמ קתעוה (' .ןיד תיבב ד"י פ"ר יטוס אתפסותב (* .ונינפל ייל )5
 יינואגה 'שתב היכו (ג''הרו גישר 'שתב) בייכק ייס יבושת ירעש יינואגה 'שתב היכו ב"ע שחלב ונתנש הרות ירתס ול

 nmn )23 ול רופמל יוארש ג"ונבו טייכ b^ קיל 3
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 ובלכלו ןיאס השמח ירומחל ןיעטה 07 פ'ר) ולכאת |
 ייפ תיחלמ בלכהו [ךלהמ] רומחה היהו ןיאס יתש
 ה"כו םש כ'מב אוה ןכו ה"יחא]* — quim שרפמה

 ותמוק אלמ טושפ היה b ג"מש 'פ הכרב ירפסב
 מ"לב רהג ןינע «ji ע'לב nbbn ^b הזו הצרא

 — [תיהלא ג"ונבו תיחלא ומוגרת רשא

stechen, pm האכה pay == erba ל'נו npo» 
ips אבוה :ו"פ חלשב 'תקיספ (sohlagen 

 . הינשילב תיחלמ אבלכ ןידהד םופל ז"כר זמר חלשב
 ונושל בלכ ץרחי אל לארשי ינב לכלו אכה םרב

^p C8" moe)ונושלב הכה . 

 תישארבב in wohlriechendes Harz) 5/0( טל

 < תישארכ טלו תאכנ (א'צ פיס ב"צ תשרפ הבר
 אוהו ה"יחא]* = ,יכיתסמ טולו הועש תאכנ (ה'כ .ז"ל
 ינויה קיתעה ןכו mastix ר"לב yacoctyn 'נוי ןושל
 צ"נלפפ ףעל) ןיכיטפמ T'p RON! Venetia לש
 .יסביטמ x) "p^ .י"כבו 2-2! ע"לב = 0
 ,יכטסמ ל"צו יסכטמ א"ס :דוע םשו ב'ה י"כב ה"כו
 טל ןינעבו ,אכטצמ ל"צו אבטצמ ס"טב 303
 י"בירל תיסרפ הקתעה לע ירפסב ירובד יתבחרה
 הנשמ לש םטול Dy דחא אוהש הארנו .178 סוואט
 'טישפהב «Y אמטל 'גרתה קיתעה «qj ע"ייע

 -- [תירוסה

 ויבא] (80009 ללק 2% עילב ןכו ס'לב) של
 םוגרת «B s» Kp) וב וימד ללק [ומאו

 הברהו ה"יחא]* = ,בייח אלטק טל [הימאוייהוכא]
 - לצא ןכו םשמ אנ np ןמגרותמב הלאכ תואמגוד
 הילע טייל .כ'ק םשו 33 טייל mp תבש ל'זר
 = נישו :נ"ל יישודיקב ןכו ייבא moy טייל . , בר
 —  אָמאְל אהת אלו אָטּול אהת א'עו ט'מ 'דהנס
 . םיד) 'קלי י"כ ^35 וא אטיל "25 535 בוט רתויו
 = אלו םיללוקמה ןמ .אהת b^ אטייל 6כ'ע רצ יהנס
 = אָטיִל ס'לב לועפ ינוניב אוה אטול ,םיללקמהמ

sp»לעופ ינוניב ס"לב . a^p "mbאמליד  sS 
 ,טוול ,טָיְל רכז םשהו .'וכו טל יכה עשוהי טלימ
 .י"רתב ,א"כ 'ה 'רמבל ;ח'כ ,'ט תומש 'גרת אטול
 טל ינבל שרד ז"לפ ר"ב .ז"כ ,ר"כ pibe םשל 'א

mon» mbp5 יג'פ ( bbורי ' "b "mbט"כד . 
 seb pio ץובקחו ,ןגמ לע 'יפא הברד היטוול
 noy 2s 9895 בכי .15- תישארבל .'נרת

svo rbהבקנלו ,איָיַטוְול ןיליאב אתיב  mem 
 ,ט"כ 'ירבדל 'א 'ורי יגרת אָתָטוְנְל ץובקהו אָתְטְְל
 לעפה טל ,טול by ףדרנ דועו — Y^p 'רהנס מ"

 סירג NP .ב"עס (v 'יבוריע : דוסבו יאשחב רובד
 השיחל ןיד והמ ר"ער ג'ד א"פ תוכרב 'ורי ,השיחלב
 ,'וכו השיחלב ול הרמא .א"סד א"פס 'ציב 'ורי ,'וכו
 השיחלב היתעמשש םשכ א"לפ ר'קיו ג"פר ר"ב

mnes 75רמא אוהו ב"פס ר'בד ,השיחלב ךל  
 ,ל"נה 'גיגח ,שחל own דועו ,ו"למכשב השיחלב
 וכפהו ^« שחלב הנוש היה sys ד'ג "בוריע
 אָשיִחְל snb 'גותבו א"עס ח"ל 'טוס םר לוקב
 ;א"י ,'ז תומשל ץובקהו ^r ,'ח ייעשיל 'גרת ןייע

[n^ /m — 
 לגרה ןוילעו zi wezs תעדל אתחל =) תחל

obere 118016 60868 8 :םינפב ןייעו ) 

 רמא (יג"ק תומבי) הצילח תוצמ 'פד 'מק הכלה ףוסב
 אל היערכד ('אתחל לע יגסמד ןאמ יאה רמימא
 ןהיתחתו הטמל ןהיבג  תוכופה וילגר 'יפ ץלחיל
 .אעראא היערכ ילוכל היסחדימל ליכי אלו הלעמל
 'פסותה ואיבהש ח'ר 'יפמ חכומ הז 'יפכו ה"יחא|*
 quen ולגרש י"שריפכ הזו דחא psa ^b 32 ש"עו
 תבש) םיחוול ןושל אתחיל לגר לש ונוילעב סרודו

Oveלע ןויכו כ"ע אקנלפ  faneילואו ךרה דצה  
bó 5^הז  mwiע'למ הלמה  c3ךופהש המ  

 פ"ל אוהש רמוא יתייה םשוריפ ילבו bob ןוילע
pon =לע קר ךלהש ימ כ'או רכד לכ אלו המ  

 סורדל לוכי אל הלכ .לע אלו לגו לש קלח
 — [ץראה לע ולגר סרדמ epos סוחדלו

 ימוחנת .ונדמליב Gundestafeln. nimbo) =) תחל

 אנינח ר"א 6" /פ םירבד) תוחול ינש (" יס בקע |

 ,הזמ לודג הז אלו הזמ לודג הז אל ביתכ תחל
 תוחול ינש לע הז שרדנ םש 'וחנתב ןכו ה"יחא]*
 בתכ :m by תחול ביתכ ארקמב לבא םינבאה
 יכב לבא כ"ע תווש ןהיתשש ביתכ תחול י"שר
 םגו תדעה תח ל ינש ביתכ 0^ ^ (mee אשת
 תווש ןהיתש ויהש ביתכ תחל י"שר בתכ םש

vyשרד ןכו  nmלע  mא"מפ ר"משב קוספה  : 
 nv קייודמ הזו כ"ע wa הלודג וז אל ביתכ תחל
 אשת יכבו con קו ביתכ DU יכ בקעב קוספמ

sonכ"ג איבהש אשת יכל ש"מ דוע ןייעו רסחד  
mmןייזחתמו ווה ירת : ורתיב  "nוחנתבו — ' 

 םינפוא המכב שרד ,ד"נ ןיבוריעבו םשו םש ר'משבו
 < = [תוחול ןינעב

zur 10066 bg ע"למ רוזגל 55 nm 

  Geinרהגיו  vbyתחלאו 'גרת 075,5 בי
 'רדמ ב'א) — .יהולע  vpnרשא היחה תאז 'פ

 ,אתחול ע'יפהבו אתחיל סיישבו ביה י''כבו ריפדב הייכ ('

b* 



 תיסרפ הקתעה לע ירפס ןייע סוואטו ג'סר תעד ןכו
 תעד Dy םיכסהש ע'"באו ןמסנ Dv 178 ל'נה
 "יעיבשל מ"יפב ם"במרה Tw בתכו (ג'פר) ןואגה
 קתעוהו כ"ע ש"ילוניפ אוה רבונצ ארקנ אוהש ^
 Pinien- 2 5^9 y'b &Ym ב'ער 'יפב רוקמ ילב

zapfenרעשיילפ 'ה 'ופסוהו 70 צ"נלפפ ףעל ןייע  
 יישארבב י"שרו — O23 ב'ח) yb 'הל ל"תמעל

^b pwםטולו ,טל  "yהאיזולורטשא  osterluzei, 
aristolochiaירפס ןייע (ץרואוולהאה)  byהקתעה  

 — [ל"נה תיסרפ

 רומשל ילכ 3 עילמ ל'נ אָמיִטל ל"צו אָמיִל *
 -Gewürzbüchs בושח רבד לכו םימשב וב

Dip» (chen, Schatzküstchenז"טש זמר "יעשי  
 ל"צ] טוטמוגופ םדאל לשמ 'מוחנתה םשב
 mm תיכוכז לש םינבא ול ויהש C) [טוטומגרפ
 היה אלו םנינמל ןיחבמ היה אלו קושל םאיצומ
 אמטיל ול mm תיכוכז לש ויהש יפל םהילע חיגשמ
 האיצומו הלטונ היהו תואנ תוילגומ לש תחא
 יפל 'טסקוב 'חה b^ ןכו TUN ^b ב'נו 'וכו ןינמב
 רורב ד"עפלו Hinteum ר"למ mna יוועל 'הו ןינעה
 םיטל יכ הזל םדוקה 'עמ לצאנו ל"נה ע"ל אוהש
 וב רומשל ילכ אמיטלו ל"נה םשוב po ע"לב
 אב 'כ D^ רבדמב 'וחנתבו oap רבד לכו םשוב
 רבדמב 'קליבו .mns הרוח פ ול mm ותרומתב
 ר"דמב ןכו תוילגרמ לש nns ול mm 'וחנתה םשב
 תואנ תוילגרמ לש תחא םיטמגרפ ול היהו ד"פ
 .הרז הלמ תעידי ןורסחמ ופלחו וניש םלוכב 'וכו

 'וכו אימיטלמ שרוחה ג'מ ז"יפ תולהא אימיטל *
nגשל004%, י"למ הורתפ רעגייגו יוועל  

Steinbruch. Aorcouetovם"ימה וניבר תעד יפל לבא  
 אימט אלמ 'יפ אימטלמ 'עמ חכומדכ ישרש אוה
 'יגה שוריפב N^ ןכו ג"הר "יפש ומכ תומצע אלמ
 שרוחה תוליהאב ^f פ"ר 'פריא י"כ 'תפסותב
 ע"מב לדנאמרעקוצ 'חה ש"מ ןייעו אימיט או ל מ

 aep ע"ייע דועו .'ב הרעה 39 ,ג"כח ץטערג

 ידוראה 'גרת (יטרפ םש) יִאְסַטּול .יִאְסּוטְל '
vmmי 'א י"רתבו יאסוטל יט ,'א 'א ', 
n^יאסטול . 

 פ"לב ה'כו pa» י"לב woo qoo — רטל
 'כסמב Pfund) םיימור לש libra ומכ אוהו

 (* ארטיל המכו C3 י"פ) אברעמ ינבד 'מגב 'ומורת
 אוה רניד אוה ןיז אוה b^ ('ןיניז האמ אדבע

(Nub — רטל - n5 ול 

pbןכו יוועל 'חה לצא תואמגודה ןייע טַטְל  
 אתוטל :ג"י הדנ אתוטל םשהו הייטלא .'ז תוכרבב

 — [ךונא הייטלד אתוטל :ח"מ 'דהנס ,ןנת

 עברא 'פד ג'סב Zauberkünste) םיִטֶל =) טל

 םהיטל web) רימש ןייעו (vo m3: תותימ

 ןכו amo השעמ ולא םהיטהל ,םיפשכ השעמ ולא
 .תכפהתמה ברחה טהל תאו (ד"כ י'ג תישארכ רמוא אוה

^bםינווג המכל ךפהתמ דשהש אמלעב אנמיפ  
 ('ךפהל םירפסב ביתכד ג"עא רבתסמ יכהו Gn^y ימוי)
 א"שרהמהו ה"יחא]* .טהל 'עב רמארכ \'ונדמליבו

^n3ע'בשפהבו ש"ע ךורעה 'יג לע גישה 'ודגא  

 — [ךורעה ירבד בשייל הזב ךיראהש טל 'ע

 Eideehse) ש"אלב ארקנש ץרש rb מ'למ) הֶאַטְל
 האטל לש בגז ןוגכ 0'מ איפ תוליהא שירב = =
 ה'כו האטלה 3^1 ה"יחא]* — .תסכרפמ איהש
 )^ YT אתטלה 'עב יתאבהש תומוקמ ראשב
 זעול י"שרו 05/8 (?jp ארקה ןושל זחא וניברו
 לבא Eidechse —lézard צ"לב Ym& ה"דרשייל םש
 א"שומרגינל י"שר םשב אטל ק"דר איבה 'ישרשב
 סרבניס :האטלה בנז b^ 22 ט'רסב ג'הרו .זעלב

 חאננ 5 איבהש ,נ<:! ^po אוהש ma ל'נו כ'ע
 מ"צואב היחה וז ןינעב ןייעו 852 לוסאלא רפסב
 אתטלה 'לקנוא 'גרתו — ש5%/ 'ע .גאטיירפל
 — [אתטלה ע'ייעו אתטל םייבאצ 'לב ןכו (אתטלח)

ein klo- eel ע"לב אָמַטְל b'53 םטול — םטל 
Kastanie, וניכו תעדלו (briges Aroma 

  Eichelב"ר תעדלו  (Lotos'מגב הדנב ק"פב ^
 רזעילא  pnm 6דרווה € תיעיבשב ז'פב

 םטולהו ףטקהו רפוכהו  ^b'לבו אדנלג זעלב
 ףטקו טולו ירצו 'גרת ב"א) — ,טולב לאעמשי

 םוטולו (ה"כ 7$ תישארב)  ^bץע ןימ יימורו י"לב
 לדג וניאו ןטבה קזחלו לכאמל לופ ומכ וירפו הבג
 וילועבגבו הז םשב ארקנ עטנ שיו תוצראה לכב
 םיחרופ םילועבגה שארבו הז דגנכ הז ןילע השלש
 םחירו םיקורי וא םינכל וא םיקדו םינטק םינצנ
 ךותב הז עטנ לע תרבדמ הנשמהש ל"נו ברע

 רשא םיעטנה  pmoאיה תועטמ ה"יחא]* = ,(בוט

  m oma'נשמב ןיב ג"ונב יכ אסריגה ונילע הנש
 תיעיבש ס"ש י"כבו םוטל וא ם"ימב םטול 'גרתב ןיב

 אוהו םטלהו  p'bאוהו ל"נה 'עו  pbוניברו םשוב
 ושריפ  vpארקנ ם"במרה 'יפןכו 52% יברע ןושל

Konigseichel, Kastanie ba 0153 האש ברעב 

 .יריטל סיטב עיפדב לבא י"כב היכ f)  .רחוס 0 6 יילמ )3  .לזנה yy (? mm יא טהל עייייע )!

ms )*לכב ןוכנל  v3ןינמיז :ליסאבו יציניוו יזיפ ריפדב לבא מ/יאפדבו ! 



 1 רוטיאל * — (אְרִמְל =) רטל זל

 'פ אצת יכ ירפס .םילצב ארטיל s 'ירדנ ,קרי
 'דהנס rv .ארטיל עיברו ארטיל יצח ארטיל ד'צר
 'תפסות .רמיטרט y'"y ארטיל yn" ,ו"כד ח"פר
 ארטיל ישילש ארטיל יאצח ב'פס מ'ב "לכ
 ןמ תוחפ ד"ער ט"לר ו"פ 'ירדנ v^ ,ארטיל יעיבר
 הרומאה םילקש לכ mb ר'ב ץובקהו .ארטיל
 יישודיק יוריב היכו ןירטיל םיאיבנבו םיעלס הרותב
 הב ופה (ארטיל ד"עס טיינ ףדב םש לבא ג"ע ס"ד א"'פ

"bרשע  Proכ"ד ח"פר האיפ 'ורי  Tyעברא  

 'ורי ,ןירטיל ןיתרת :ז"מד ne mmn 'ורי ,ןירטיל
 6 טיצק AUT הדנרקסא ע"ייע ד"ע ט"לד א"פ ז'ע
 יש b^3 ר"ב ןירטיל רשע ח"פר 'מורת 'תפסות
 ה"כו תוארטיל p" םשו ,ןירטל ןתאמ . . ןירטל
 הזו תוירטיל .כ"ד ז"פ mb 'וריבו ב"כפ ר"קיוב
 ה'ד .ב"פ 'וכרב 'וריב "יאש 'אתרטיל הבקנ דיחיהמ
 ירטיל ל"נה 'ירדנ v^ — ג"כפ יתבר 'תקיספבו ג'ע

 — [תירט ע"ייע ירט יל ל"צ ם"ט

mתעדל) רוטיל  x^ר'למ  dietorד"עפלו  
 'ורי Rüuber) חצור latro  רילמ

 אצוי רוטיל וליפאו (OU s ותמש ימ p" 'וכרבד

 .רמלמ רוטקל ר"לב ^5 הרות דומלל mop ררועו

x^ nons)בסומ הרות דומלל יכ האורב הגש  

 רתומ 'מולכ השא אשילו הרות דומלל :הטמל

 הרות דומלל ץראל הצוחל תאצלו אמטיל ןהכל

 יוגה ןמ הדש ליצהל רתומ דועו השא אשילו
 יוגה 'יפא b moy" ררועו אצוי רוטיל וליפאו
 ודגנ דומעל לוכי bs קפס שיו (ppp ןחצר
 p^ ןייע יוגה ןמ הדש ליצהל הילע ררועל רתומ
 רוטליד 'יפא סרוג ס"שרהמ 'יפבו ף"זרהמל צ"הא

smר"למ  delatorרוטיל אוה ילוא ל"י דוע רוסמה  

ponרזגנש ארדול  "btתויח תיממש ימ 0006006  

mw»םיימור לצא ארקנש םוקריקב  Gladiator 
 אוהש ריטול אוה 'יפא 'מולכ )6 ש"טע סעלרעפ)

 'הו ,ודגנ ררועל ל"וחל תאצל רתומ pos רבג

 Yi ז'פ ריזנ 'וריבו — ושוריפב קד אל יוועל

 הרסח ןכו ררועו אצוי רוטיל 'יפאו :רפח א"ער
 — [ג"ילה ד"פ 'וחמשב רוטיל תלמ

bcp. 53 ןשרדו ץילמ ^e) Ss b רּוטיאל, * 
 ס"לל קתעוהו  qe aemד"מלו

 תאזוירפס Redner, Vertheidiger) תופלחתמ ש"ירו

 השמ חתפשבש בותכה דיגמ ג'מש פ"ר הכובה

 חתפש דע הליחת לארשי לש םכרצב חתפ אל
 דמוע היהש רוטיאלל ד'הל לשמ םוקמ לש וחבשב

(Cnrב'א) —  ^pאוהו ןימכוד האמ לקשמ י"לב  
 עדו mnm האמ ויוושו ולקשמ רשא nm לקשמ
 עבר 'גרתו ,אוה דחא זוז לקשמו אמכרד לקשמש
 רבכו אפסכד n" אזוז n) י'ט (*w ףסכ לקש
 המ לע יתערי אלו .ןימכרד העברא לקשהש תעדי
 pum לבוח תוכלהמ ישילש 'פב ם"במרה ךמס
 השמחו םישלש ארטילבש םרמאב ש"בירה וירחאו
 םה דחא טעמכ nn רניד לקשמ אלהו םירניד
 וזו ןימכרד nov לקשמכ psi העבש לקשמש
 תושעל ששח אלו שוריפב ee יומורת) ימלשורי תעד
 ןויכ הפי ה"יחא]* = ,(םיזוזל םירניד ןיב שרפה

iקרפב המה אלה ם"במרה ירבדו ל"נה ןובשח  
 ש"בירה לבא .ש"ע 'ו דועו 'ה (bn pue לבוחה
 ארטילמ רבידש מ"כב 5*"^0 (D^ ,יפ D "5 ^D" יבושתב)

 ק"ב 'שוריה י"פע ם"במרה ירבד איבהו am לש
 'וכו ח"בירל דפקיא שנ רב דח) ג'ער "ד ח"פ
 רמול אנינמל תיחנ אל (בהדד ארטיל היסנקו
 ייל ןכו womb לקשמ היה בהז לש ארטילש
 p" ד"וי רוטבו כ"ת b D^m" רוטב הז ןובשח

Twכ'ג ןייעו  ^Dללכ ש"ארה 'בושתו ר'מר  
mw vsרטיל יכ הדומ ם"במרה סנש ל"נ ןכל ^  

oimהאמ ךרעב אוה  oןיאש שדחל אב הז קר  
 mb רניד mb לקשמ םא יכ nn תשובל הבוג

"DNקספנ רבכ  punלבא ןויכ ארמגד אנידל אלו  
 ויה ןיניידה ש, ^ הכלהב רמול sow ז"כב
 "בהז ארטיל ול ןתיל התא ion שייבמל ןירמוא
 ןינעב לבא ןידמוע הרות ןיד לע oum יכ
 אל ות התעמו ןירניד ה"ל קר pin ps ההבגה
 רטיל תהבגה לוטיב ןינעבו ם"במרה לע ידימ השק
 ההגהה לע לבא ,ג"סק ושרש ק"ירהמ 'שתב ןייע בהז
 ול ןיאמ השק vb ץ"מ ם"והמ תובושת םשב
 p^ ד"ויל השירפ ןייע םיבוהז ה"ל on בהז רטילש

ovמ"וחלו  ^bלבא רתוי ךיראהל ןיאו ך"ת  b^ 
 "זנכשאה לצא רטילה יוושו qu הנתשנ יכ
 yx רפסב תואבומה תונוש תובושתמ חכומדכ
 pp" מ"וחב ןייע Ww" 561 ץנוצ 'הל עטכישענ
 יועובשב anb לש ארטיל ה'נכו — .ע"מסב ך'ת
 — :האר פ"פו 'ירבד שיר ר'בדבו ז"יפ ר"ב נ"מ ו"פ
 ,ארטילב ןילקשנו ה"מ ג"פ mon א"מ ה"פ 'ורוכב
 ח'פ םש ,תועיצק ארטיל ה"פ 'ומורת 'תפסות
 .ינש רשעמ לש ארשיל . , ןושאר רשעמ ארטיל
 v" .רשב ארטיל : ז"ס 'ובותכ ז"טק 'פ האר ירפס
 Yy ט"סד ד"פס 'ינעת 'ורי xy ה"ד ב" תוכרב

vyבוריע .דפוקד ארטיל ט'מפ " ay»ארטיל  

(iיומורת לש זוז םוקמבש היארהו  VBח"מ  CNןיז 'עו יא זוז ע"ייעו ןיז ט"פר ימורת יתפסותב . 
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 8 )0 אל * — רוטיאל * חל

 הצמה ןמ הלעמל הלוע תחפנתמשכ הגועהש יפל
 השטולל ונובייח ךכיפל האב אל ץמח ('ידילו
 nne המכ nnm החיפנה הב טיעמהל ירכ ןנוצב
 לנא ןנוצ םימב הידי שוטלת b^ י"שרו ה"יחא]*
 הסיעה שוטלת :ף"רה ביבס י'שרל סחוימב
 "יפב שטל !p^ ,ךורעב א'פכ הזו ןיננוצ םימב

amס"ש 'ב י"כב — .קרז ע"לב שדל ומכ אוה  
 ןויכ an^ וזל ילואו ןנוצב שוטלתו הפ א ת "גה

nmורמאב  nenא"יו ןנוצב שוטלת  nbnכ'ע  
 — [רחש 35 ןיא לבא הפאת א"ו היגהל ל'גו

 ןינע b "b" ע"למו מ'למ םדוקה (ys של 2
 ד"י 'פב Gcehleifen, poliren) חוצחצו דודח

 שטול ומכ 'יפ mb» השיטל רסוחמ (GU 'ילכב
 שוטלל בתכו (ג"כ ,יד תישארב) לזרבו תשחנ שרוח לכ
 333 אפרחל 'גרתו ('כ 3^ א"'ש) ותשרחמ תא שיא

 ואבוה ג'הר 'יפב ןכו ה"יחא|* ,הישרפ די

 שטלמ רעתכ דוע הלאל gei bn םיקוספ
 הזו .אסיטל רסוחמ 'יא ג"הר "יגבו ,(יד ,בינ םילהת)

 'וגו דחי לזרבב לזרב 'גרתב ה"נכו .-- ע"ל לקשמב
 שיטל ארבגו שיטל אלזרפב אלזרפ )^ ,ז'כ ילשמ)
 ןייעו רדחי ומכ דחי pin כ'או הירבחד היפא
 ל"נה 'ישארבמ 'גרת כ'ג איבה ןמגרותמבו ,י"שריפ

 — ]^5 ונינפלו תדיבע לכ שיטל

 בכרוה טרפבו 'וריב הברה (אל 'יפ תיל =) יל *
 .ט"יד א"פ 'דהנס ^? אנ יל (אנא =) אנ םע

 הביתבו T'y ה"כד ז"פס DU : א"כד ג'פ םשו
cs» "e nyo wb nnsורי ןייע אנא תיל ' 

 4v" ,ד"ע ט'לד י"פס םשו ,ה"לד ד"פ 'יעיבש
 35b ר"קיו :ח"כד Ub םשו ,ח"יד א"פר 'דהנס
 ז"פס האיפ 'ורי jy ps תיל e^ ןנ יל ץובקב ןכו
 'גינח 'וריו Tp ה"נד ה"פר ינש 'שעמ m ary כ"ד
 ב'פס nbsp 'ורי ןניל תחא הביתבו : ו'עד .א'פ
 .ןָנֶנְל ע"ייע דועו + ה"סד ב'פ תינעת mm ג"ע ב"סד

 איי = א' ןמו oma 'ל ןמ בכרוה ןיאל ^0( איל
^B o—יִא , m(אָי ע"יע)  Gwohinאיל ינגכ  

 .ינגכ 'עב ונשריפ רבכ n3) תוכרב)

eb *(ימלשורי ארומא םש) אייל  vב"פ 'וכרב  
 םשו :ו'ד ג'פ ?bw ג'עו א"ע ה'ד

 "יא א"נקתת זמר הכרבה 'קליבו" 'וכו המיבה לע
ovoב'נו רטיאלל ך"הל  anooריגמו ןוכנה אוהו  
voyשורדל הובג םוקמ י"לב אוהש המיבה וער  

 ,6זיק ביח) mp ע"ייע םיברב
Nu»טס י"למ ב"ר תעדל) אָיְרַטּול  Bade- 

(wanneהתאמוט 'פ 'כיא 'רדמ  

 ל'צ] ושע הבהוא הל רמאש הנורטמל : הילושב
 יילב p" ךלמ לש אירטול הלטנו pen יל [ישע
 (pw ךורעה לעבו וב ץוחרל דחוימ ילכו לפס
 ג"ונב ב"ר בתכ םש יעבו ה"יחא]* — ,ש"ע ןיטנרב
 אירטול היגה ןאכו איטרול 'עב איבה ןכו איטרול
 יפל בשייל יתכראה םשו ('צק om טנרב ע"ייעו

 — x^] ^3 לכ

mayo :י"למ  Handarbeit Mcoupytaע"ייע  mant 

Ty m = =םינוקתב ד"ח ףוסב ש"מו , 
 רכשב המחלמ שיאו תרשמ 440% י"למ) םיריטל

Sóldner, Sóldlingר"למ ב"ר תעדלו  
(Trabant, laterensisיקיספ הכרבה תאזו 'תקיספב  

 ר'ַא "Cw n ,ביש) ךלמה זגריו והמ 6ו"צק רצ כירד
 b" ב"א) — .ותוא mpm ars ט ל ל זמר קחצי

"y v3ואבבו ותאצב ותוא םיולמה ךלמה  
 רתויו bs ר"לל ןויכו ה"יחא]* .(םיצולח
 'קליבו רפול ע"ייעו ןיריפולל נ"ונבו ל"נה י"ל בוט
 זמר לאומש 'קליבו םוריבולל ו'קתת זמר הכרבה
 תרעה !y" ךורעה i5^ ןיריטלל ל'צו ןידיכולל
 yn' עצמאבו שארב 'יא ט'ק י"כבו .ומוקמב ב"שר
 םיריטלו גס, 909% דיחיה אוהו םאירטל

pups s"וריב ה"כו ' re Cא'עס ד"עד  
 — [ןירוטיל 'יגה םשו סוקודבא ע"ייע ןיריטיל השלש

vb 1מ"למ)  Tע"לב  o7דיב האכה ןינע  
schlagen, stossenע"למ ל"נ ג'הר ייפלו  

oקרז !  Gwerfenולאו 'פב  posuםיחספב  
 יאה בר לש ארמג וז ןנוצב שוטלת men 6ח"מ)

^b NAומכ חפת  "spyביפ  (m5חפתש רשב  
 ןטב תובצל 'שלמ ('[חפתנש לגעה רשב ל'צו]
 הנתשנ םא 'מולכ ןיעמ החפאל (ג'כ ,יה רבדמב)
 p" (*ןנוצ וב שוטלית חופתל קצכה ךרדש ומכ
 איה תחפנתמ םא א'פ .('םימ וב קורז ת שוטלת
 הנועה by הייורש איהשכ ודיב ה כמ רונתה ךותב

 זמר איבה המלש ןויגה לעבו םיריטלל ל"צו םיריטנל ביה | יייכבו םירוטלל 'ב qm ייכבו v דייל יא € י"כב היב )!
 שירב bow ילוא הז יפלו (* sw חפת 'עב היכו (? .סיטב םיריטל ע"פדבו ב"ה יזכב הז אצמ אופא יתעדי אלו סירטלל
 ג"פ םיחספ יוריבו ט'פ , אב 'תליכמב (mx ןנוצב גיונב יכ xem לש ארמג וז וניבר רמא הז לעו ןנוצ וב כ"ג ךורעה

 אבוהש [גיישרו] ג"הר ייפמ «n ןכו ייכ לכב m3 (f  .ןנוצב יעה עצמאב םג ייגה ט"ק v23 לבא (ןינוצב ביער ל"ד

 שוטלח ייפו ןיעמ (החפאל יגרתה תביתמ יולכ ה חח פ א ל מ לייצו) חחפאלמ nen 'יפו ליזו ציר ייסס צ"ש 'ינואגה ישתב
 יא Yn י"כבו voy עיפרשב לבא ר"פדבו ר'יב ייכב ה"כ )5  .םימ וב קירות ם"טב ע"פדבו כ"'ע אדח הקירז םימ קו רז ת

 jn vp rm דייל ,יב

Por th 

1 

Hn 
 אר 4

ME 
E! 

- 2" 

\ [4 PL 



  iiaןיציל * - איל (9) | 39

"p תילילכ רעיש תלדנמו sin אתינתמב Gv 
 דיל ייעשי) תיליל העיגרה םש ךא ומכ ^ ,O'פב

 לאומש רמא 'מגב תלפמה  mbתומד תלפמה (ר'כ
 ,םיפנכ ול שיש אלא אוה דלו האמט ומא תיליל

 לכ :ח"י 'וריעב ץובקבו ה"יחא]*  qmsםינשה
 דילוה יודינב ר'הדא היהש  pns.ןילילו ןידישו

 ןייע ודלונ םייסרפ יכרב לע הלא תונוימר לכו
 םידשהו םיכאלמה לע ירפסב רואיב בחורב  ezהאלהו

 — אתילילד אריג : טס יישיג  iy[אתילול ךרע —

 * אָמִיִל  ^o(בייק ,ביח .אמיא ע"ייע רמאל ומכ =
 אמיל ,אנת יאה יכ אלד אמיל ןינעבו

  pnדי ןייע יאנתכ אמיל ,ינולפכ אלד אמתס
n n ו"צש, ^b יכאלמ 

Giafen Pio *ןמל ע"ייע . 

pvo»(עבטמ)  pb yyש"מו , 

  pity'יפ גפועשא י"למ)  (feucht nb'תפסות 13123
by שיש ^p פריא י"כב ה"כ' noon ה"פס 

  vio.זימיל ע"ייעו זימילה ג"ונבו תחולחל

Nutyb 3361065 י"לב)  (Sehneckeא"נ פ"ר ר"בב  
vo"ו'עשת זמר םילהת  yyתשא  

 ,(ז"כש ,א"ח)

 אנא תיל 'שורי דומלתב aos mb — אָניִל
 .(*ןנא תיל ןניל

(daa Uebernachten) n»o idןל ע"ייע : 

 awvbpb ,תוטסיל nas ,םיטסל ,םיִטְסיִל *
 .סיטסל 'עב םלוכ

 ,ןיריטטס Tw ןייע תא הפי 'פר"שהשב ןיריטטסיל +
 ,ז"צר ami רטסילמז ע"ייע ןורטסיל »

beג'ע ם"ד א'פ 'ציב 'ורי (י"אד .ארומא) , 
"x ^vןיאו ,ט"יד .כ"פ  "omרזעל  

 :א"יק ף"זרהמל י"המ ןייע בורל יוצמה

 Deb 'ע רחא yvy ספיל *

 תורוכב אתפסות (6ָא 66 (bt דופיל
 שיש ימ 'יפ 'פריא י"כב 0/5 דופילה ה"פס

 ,זיפילה ג"ונבו וינפ לע תינונמש ול

 y yy תּונָציִל ןציל ץיל "

 yx" 'תפסות (ןיטוחה .הארנה יפל) (?) ןיציל *
m[תעקפבש] (תעקבבש) ןיצילח  

ua - 

 'עו אליא yvy own הזב םייוניש הברה דועו ד"ע
 .ר"יהמב אליה 'ר

 ,wohin [ ,יא = י* ןמו omn 'ל ןמ בכרוה) 5

 ג"לד ב"פ תועובש 'ורי אד Dy הברה (אסמ

vyחה תעדלו .יי ע"ייעו אדייל :םשו ,אר ייל ' 

 אדייאל םוקמב תעלבומ ףלא 51 ב"ח ר"טכב רעלזייא
 eso מ"לב אוהו

 b עיייע רי <
npo *ב זל ע"ייע '. 

 וכפהו m5 jb) עוטק (es ist nicht da אָּכיְל *
 .ס"שב ףד לכב טעמכו ,ע"ייע אכיא

 .'ב ךל vy א'ער ד'לק תבשב אָּביִל *

 ,ר"צ .א'חב אסכלא ע"ייע אָסְביְל *

 ןוירהה mm Nacht pv וכפה מ"למ «nb =) ליל
 םישנה לכ 'מגב דיה לכ 'פב (הלילב טלושה

(Grm m»ומש הליל ןוירהה לע הנוממש ךאלמ  
 וינפל רמואו ה"בה ינפל הדימעמו הפיטה תא לטנ
 שלח וא רובג C sn המ וז הפט םלוע לש ונובר

bonרישע וא ינע שפיט וא . Cossוא קידצ  
 ,'ג בויא שרדו ה"יחא]|* = וכו רמא אל עשר
 אל םויו ןוירהל ןתינ הליל : הדנב םש דועו .'ב
 ןמדזנש ךאלמ ותוא .ו'צ umb" ,ןוירהל ןתינ
 לצא ןוירהה ךאלמ ןכו — cow הליל םהובאל
 לע ירפס ןייע 960 [9/60%0% ארקנ םיינויה
 םשמ לצאנ יטרפה םשו .89 םידשהו םיכאלמה
 מ'ב אָתְוְלִיִל דועו תוליל ץובקה ,הליל ,ליל יללכ
 32325 ס"ש י"כבו : ג"ע ב"'ב אתווליל .ו'פ ,ב"עס 'ל
 ל'זר לצא תוכימסהו (.ה"סק רצ פיד) אתייליל :ח"נ

oboח"מ 'וכוס  s'y3 םיחספ א"ער ג'כ 'ינעת ^p 
 Nachts יליל p'b3 ומכ לעפה ראות m ב"ער
 ^B 'ב לאינד seb snb ר"אלבו ,'ג .'ב םיחפפ

oj"לאשוהו ינא אצומו 'פ ר"להק .ה"פ 'בוריע 'ל  
 ייעשי וניבר א"ער ד"סד א"פ "ינעת 'ורי mx תעל
 , , איי איב ייעש) הזה הלילה ךותמ ונל «sx המ
 הלילו םיקידצל רקב אלא םירובס םתאשכ אל ל"א
 'פ ר"שהש .ע"הואל הלילו לארשיל רקב םיעשרל
 ,םירצמ לש ןלילב . . תויכלמ לש ןליל חופיש דע

mmmב 'ורי 'גרת ' onam bbsביל  oיורי -- ליל  
 'יגכ הל תחת ס"ט א לי ל ןקתיד .ו'כד ז"פר יאמד

wuתבהא ןייע  jxומוקמב ף"זרהמל ] — 
 Lilith, Nachtgespenster) הליל חור מ"למ) תיליל

 ("ip ^s ןליא 'מגב ןיליפת איצומה 'פב

 ג'ונב (?  .םפת ןושאר רובד וניברו איה הנשמ אדח א"שבו םישנה לכ תוינשמב ni לבא א"שב ימגב ann ונינפל )!
 .נישו יל עיייע )5 .ולאו ג"ונב (5 moy :דוע

 ו ו ו ב לו וב
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 יעבד (ב'ר ןייע ,Lack 18008 53 2 עילב) אָּכַל
 ונשריפ רבכ Gu חייכ 5n" אכלל הימדל

 מורו לאעמשי 'שלב «b y'w) — Cs^ 'עב
 תולקמב קבד ףוש ןימכ לדגה םודא yox ןימ
 ,(םיבת:ח םימתוח הזה ףרשבו חרזמ ץראמ אבומה

nnsי"שרו  ^b ponsאקרפ ןירוקש םודא רוע  
 אוהו א"כרס p^ א ב ל והב ועבצד : ב"מ םיחספבו
 אבל ^31 Wichse, Lack, cirage ל"מב ל"מר תעדל
 איירפ 'מולכ 'יפו 'ילוחב י"כ ה"מגר ^53 כ'ג "א
 י"כבו (.איס םיחספ (D'73 י"כ י"שרב לבא ! קינמריי
 תאיג ץ"יר 'להבו םיחספב ם"במרהל מ'יפבו פ'א

moyפ ' ^anךורעה םשב איבה 'טסקוב 'הו &2 ל  ; 
 — purpurschwarz, perso] ט"יאלב אוהו שרעפ

 הנושאר הפקשהב b mis^ ,רוא ןושלמ) הֶרְאָכְל +
(beim ersten Anblickהרואכ ע"ייע  

 .ש"מו

 תבש Germischen ק=3 5 w^ לעפמה 325 *
yp ךוליל sb vay) א'ער Up 

 הלימ תכלה mas כ'ג אתיא ךוליל תסריגו אכל
 י"כ י"שרבו פ"או 'מ ס"ש י"כב ה"כו ב'קס Yp "יס
 אכיל י"שרב "יא םש ןוילגבו Crap רצ תבש סיד)
 אבה 'עמ ושריפ כ'או כ'ע wm ךולכיל ןושל

GUN 

(dazu, zu diesem Behufe (ךכו יל ןמ בכרומ 31:5 * 

n^nב'פ תובא תילכתה ליבגהל לעפה סחי  
 תבש ,ונינש ךכל /2 תובותכ «mu ךכל ח"מ

aspהיה אל  qosךכל . 

Frische, Feuchtigkeit חולחל ny (ףרדנ 525 1 
benetzen, חלחל ומכ 3555 byen ןכו 
  (efeuchtenפי תומ ירחא ףוסב ר"קיוב 275)

C ירמא ןנבר (.ח'נ 00 ימחל ינברק תא אתקפפבו 
 השוע אוה שדח 5^3 םינכמ ןדריהש המ לכ

 ('האימג  nns,ימ בויא והיפ לא ןדרי חיגי יכ ט"מ
 אנוה בוהפ ךולכיל )5835 ןהב שיו 0יכ

  "Mops S(ידכ ,םה בוא .רמוא;יסהי
 ךולכיל  Cnbeאתקיספב .(הפ תייוש "פ

 רצ הערפ חלשב יהיוד  cowהשק ןחיר היה אלו

| 

 ךולכל 1 — pw) * מ

 בעיקלאז 'פדבו 'פריא י"כב ג"הכ הז םע הז ןיפרטצמ

 Faden Mvov. י"למ gym ןינילה ל"צ ילואו ןיצילה

 ib עייע היל אשל שול ,שול <
 nieht תיא אָל ןמ עוטק mb ס"לב) תיל דע

yyםדאו 'גרת (תיא  PRב תישארב ', 
onשנאו  Dbוכפה אתיל ,תיל ה"יחא|*  

 (im יילוח :ו"פ מ"ב :ה"נק תבש ןייע אתיא ,תיא
 ימנ אתשה . . אתיא םא .'ה מ"ב .'וכו תיל
 תילד לע וא . . היל תיאד לע :םשו ,'וכו אתילד
 התיא לאומש בררל ּהתיא יא gU 'ועובש ,היל
 y" ^51 הל שחד תיל :'ז ov ,התיל mmo יא
 ,יהותיל ,375 יישודיק םייונכבו .ח'סש b" יכאלמ די
 (bbw הבכרהבו .ןנתילו ר"ער "f ג'פ האיפ יורי

 — pb ע"ייע אָּכיִל yb ומכ ו"יתה

 'גרת Glter Lówo) שיל ארקמ ןושלב) mb בש
 איראכ Cb ,ט"מ תישארב) איבלכו היראכ

 D^ pur אָיְבְל 'גרת ןכו ה"יחא]* | .אתילכו
 Ys לחש 'גרת ןכו ^ ,'ד בויא ann" ןייע דועו 'ב

 - ה כ <

 אל םד לכו וצב ארפסב gehen q53) רקיעמ) 3?
 ףא לוכי )* ישרפ ףוס ו"ט קרפ וצ ארפס) ולכאת

 םדו "מ יירוכיבב ב"פבו ^( םיתש יכלהמ םד
 .םיערזה תא רישכהל חמהב םדל mw םיתש יכלהמ

^bןיכלהמש םדא ינב  cw) byםילגר .[יתש]  
psvב'א) — .םילגר יתש הל שיש המהב 15  

 X דצ אובמב ןייעו ה"יחא]* .(ךלה רקיעה
 'מוי v t^p ר"קיוב יווצו .וניבר לש קודקד ןינעב

veג"ע ב'מד  «qi» n25ךלכ ע"יע וז ךרדל ] — 

xvm qme sp =( wbעילב  Ci) 
Klopfen, Vermischenרזעילא 'ר 'פב 8  

 םתה Cop תבש ןיצצומ 'מגב איבה אל םא רמוא
 אלו דיבענ ימנ יכה אכיל יעב won אכיל יעב אל
 ךותב ןמשה ךילוהל ןמשו ^j בוריע, b C^ ךוליל
 קתעוה כ'ע ה"יחא]* ."בובריע ידי לע ןייה
 ונניא ךוליל לבא sib ם"שב תבשב ^n 'יפמ
 הארוהב ל"נה יברע לעפמ םא ^« (ךלה) ךלי ןמ

 — [ךכול וניאו בברעמש י"שריפ ןכו ל"נה

ima )+ךליל . Qoא ויו ייכב ה"כ ' smאבינו ישמאו ריפרב לבא 'ציניוו 'זיפ יפרב ה"כו רייב ביה ט"ק דייל  y'"y 
 ימוחנתב לבא ז"עשת זמר סחנפ 'קליבו ז"טפ יתבר יתקיספבו א'יכפ ר"דמב ה"כו םש 'תקיספב היכ )5 .ש"מו אבינא יעו
 םשב bun pna ל"בשר םשב ייא ו"כקתת זמר בויא יקליבו יד (D cux^ יוחנתב ןייעו עוטק אוה ב"י D^ פחנפ
 האימג (Du םש בויא 'קליבו יתבר יקיספב לבא העימג םשו םש יוחנתבו ר"דמבו ר''קיוב ow ה"רד יקיספב (* .לייבור
 ייכב היכ )8 = .סחנפ יוחנתב הייכו ט"קו ביה דייל Y» v33 més )5  .(ויש ,ביחב) יה םג ע"ייעו היימג סחנפ יקליבו
 יציניוו יפדבו הפ ךולכיל ןהב ps קר לינה .י"בב ה"כ men) דחל ו"ו י"כבו mb יקליבו םש nea היכו ש"ק
 y Uwe לעב יחה nun ןכו חולחל 5on ךולחל ס"טב יתבר יתקיספב סופד תצקבו עצמאב עוטק כ"או הפ ךולכיל ידכ

 .ויפ ךולכלל קיפסמ ww ייפ ר'יקיוב כ"מבו (ל
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u ןסכול — gez» — qi»: 
 וילגר ויה BN )7( ז"טפס תבש 'תפסות ,ןיכלכולמה
 לעפתהבו «C ה"פ כ"הוי 'סותב ה'כו ,טימב תוכלכולמ
 : םשו ann וילכ וכלכלתנ ג'ע ג'ד ג"פ ק"ב 'ורי
 נ'כפ ר"מש .רוטפ וילכ [וכלכלתנ ל"צ] (ולכלכתננ
 יוכו תנבלתמו תרזוחו תכלכלתמ תאזה הלמשה המ
 וז המלש תועירי המ cp ילהאכ 'פ ר'שהשבו
 תסבכתמו תכלכלתמ תרזוחו תסבכתמו תכלכלתמ

 — ['וכו

 ב'פ ינש 'שעמ יורי dazu) 325 ומכ 'יפ) 125 *
97. $753.23) 9^. 7 22733 

 תבכרהב הברהו Qiehtso) ןכ sb ןמ עוטקו 120 *
wx o7ןכליד) ןכלד   ^bןכ אל. יאד  

yy200 ןורחאה לד m.ןורחאה יד 'עו 00 . 

 רבכ O'p 7( רפסא Heer) ע"לב («wa ןיִכָל
 .(*רפסא 'עב ונשריפ

 = "למ (ל"מר תעדכ) אלורוחש גי: י"למ) םיִכְל
38x;תשרפ ר"בב (ןבל  sen C^םימה  : 

 ונשריפ רבכ סיכל דחאו רויח דחא םיגד ינש איבמ
"yaאלו ןורפסא 'עב ואיבה אל ב"א) — .ןורפסא  

 ייאלכ תכסמ 'לשוריב והיתאצמ לבא שרדמב ויתאצמ
 אפיכלד אנדואב רטקו טוח יתיימ (ז"כר) א"מק אקרפ
 יעב ויתאצמ ינאו ה"יחא]* — .(אקיריד הינדואבו
 C דיצק («jen יתאבהש "5 לש א"ס יפכ ןורפסא
 rb ר"בב י"שריפל סחוימה תקתעהמ חכומ ןכו
 רטקו טוח יתיימ דציכ .ל"זו הנוי יבר רמא ה"דב
 אוה םג אקיריד ינדואבו גד ןימ איסכלד הינרואב

mpכ"ע רחא  no»)וריב ' b'2ןורפסא ע"ייע  
 — nin v] םיכל b^ ב"נש ק'העו — ש"מו

"bb jb» — 035םוקע 96+  sehrügדועו  
 -Hy עבורמב ןוסכלאב רבוע וקל ןכ וארק

(pothenuseתורוש יתש 6ה"מ "פ יאמד ףוסב  
 )! [דרג ל"צ] 022( )0 יילכב n^b הרישהב .ןסכול
 יתש ]1:2 וא דרג] (רדנ) (" ןסכול תונחלש ינש
 אוה ןפכול b" .ןסכול חפט לע חפט םיערכ
 ביב .ביעס ovp טיכ) לוזנרק םימכח ןושלבו ןוסכלא

C0"חפט לע חפט םיערכ 'ב [רדג וא דרג] (רדג)  
 וא הושב nob לע חפט mom 'ב עטיק ןסכול
 ו-2

men6יאשדמ ויה ('ןיכלכלתמ ל"א העיזה  
 C ואיי i ש"הש) ןונבל חירכ ךיתומלש חירו ראבה
 : םהרבא mpi (א'ס "b ב"ס תשרפ הבר תישארבב
 צ

 תשרפב aw ('תיכולכיל וז לדחת אל ותקנויו
 בויא) רבק ילא חלכב אבת :םלש כקעי אביו C ט'ע
 ילא תיכולכיל ךב אבת רמא קחצי 33 (ויכ ,יה
 אוהו ה"יזחא]*  ,ןה תיחולחל pay ןלוכ 'יפ C רבק
 ימלשורי .(' mono ונינע ךולכיל רכז ןושלב ומכ

massגיגח 'ורי לעפהו הקשמ ךולכיל .ב"יד ח'פ ' 
 :ד'מק תבש ,הקשמב ךלכולמ ד"ע mus ג'פר
 לע תכלכולמ 3^ תותירכ :ז"טד ז'יפ תבש "ורי
 ,ה"מד ה"פ ז"ע 'ורי ז"חא אבה ע"ייע דועו דדה יפ
 ךלכלמ .ד"עד xe bus .'ורי ,ךלכלמד .אוחהכ
 — rmn] חיר וב שיש הליאשהב b" אתירואב

 ,Befeuchtung 13 0 8 0 6- םדוקה ךרעמ) 3525 2

O22 תואוקמב ט"פ ןיצצוח ולאב (ung 
 ינולכל 6 nwזיע ימו) ןנירמאדכ ורשב לעש

 .(תפוניט ןינע ב"א) — .(* האוצבו טיטב ךלכולמ היה
 'שמא סופדב ה"יחא]*  wonןכו .ב'א :תויתוא

 ורכזוה  "ye,'וכו ףנוטמו ךלכולמ ז"כפ ר'קיוב
 אבוהו ג"כ רומזמ ט"וש 'דמ 'ליאשהבו  pb"ירבד

 ךכוליה 00730923« ךתכל עדי cq ח"תת זמר |
 הל רמאיו 'פ 'בר תור ,ךתסנרפב ךרעצ ךכולכל
 וישעמ ךלכל : לעפה pen םישעמ ךולכל הז :זעב
 םירדנ תיכולכל ןינע ןכו .םיער םישעממ ץמוחב

ivoהפי . . המש תיכולכל  popתיכולכל התוא  
 לש הפיט ד"יפ "vp .ןימומב .תכלבולמ איהש
 םיכלכולמ ז"מ ,מ"פ יתבר 'תקיספ «su תיכולבל
 ,לזנב תוכלכולמ vT ב"כ  פ'ס ר'מש  ,תוריבעב
 po .תוריבעב ךלכולמ qus לכ "r3 s םשו
 לעפתהבו .ותרות תא ךלכלמ ז"מקתת זמר ילשמ
 ילהאכ 'פ ר"שהש ,תונועב ךלכלתמ ה"ספ ר"ב

vpםשו .תונועב ןיכלכלתמ  'eהמ לכ 45 תוחא  
 ,'וכו ןהיתונועב הנשה ?me לכ ןיכלכלתמ לארשיש
 ילבו .חאמוטב יתכלכלתנ :ןמוא יהיו 'פ ר'תפא
 YD: 'ירדנ .אירלקפסא ע"ייע א"פ ר'קיו הליאשה

yז"פ 'וכרב 'תפסות ,ליעל  sioקולחה תא ךלכלמש  
TT x58 v2םידגבב ה"ספ םשו ,תוכלכולמ  

rv (!ל"צו ןילכלתמ םייטב  ca»ךורעה  sam) .יתקיספת םשב ן"תת זמר בקע 'קליה  ?( mo»פיצו 'א דיה ייכב ןוכגל  

 .יאשדב bow ישארב ע"פד לכו ט"קו ב"ה ייכבו יאשרב םס"טב םש קר יב ו"ו "52 ה"כו יאשדב גיכ רומזמ ט"ושבו \3

 ס"טב 'יגה םשש םש יקיספב בישר איכהש תומוקמ רתי cy ןייעו ןיגעגתמ san הנפוטת nes פ"ס ריישהשבו ןיעגעגמ
 pin ןיכעב pon ט'ע 'פ no2 ונינפל םגו (*  .תוחולחל ג"ונב )5  .געגע .ע"ייע םיגעגעתמ ל"צ םלוכבו םיגנעחמ
 היכו (%  .םיש ov ןוילג םשב ש"מ יא ךכל o) rwy .חל ג"ונב )5  .ו"יו תרבוח ^ תנש רה ש ה ב ש"מב תוישרפ
 םאו (:ב'כק רצ ימוי) פ"ד איבהש תומוקמ ראשבו םיש Van ייגו וניבר ייגב 282( האוצב וא םשו ג"הרל £5 ייפב
 יתפסוחב הייכ (!1 n ישרפ-ה"טבו ןורפפא יעב Dumb )10 | .שיימו איצק .איחב ינלצא ץיייע )? .תוכלכולמ וידי ויה

n55מ"ב  n'bםגו רדג םש יילכב ג'ונבו  xcii )'? iowיתפסותבו ןסכול תונושל יתש  meןוסכלא . 

6 

 בג 5-6

aו 24  

0-0 7 15 RATS 

/ 

L6 1 Wi - d -לבו  d ra ircוי לז יו  



 שה כ

428 155 PS 

 כ"ג סרג (א"כ m יקילייגנא v3 ץבוקב י"ב ז"על

 ןימי ל ימור לקשמ ךרדבו ,העמ אמול 'יפו ךורעכ
 םיבנע ילסו םינאת ילס ג"פס יאמד אתפסות
 הטמלו ןימילמ np3 mb ןימיל קרי לש תופוקו
 ןמט ס"טב "א .ג"כד ב"פס יאמר יוריבו הקד הדמ
 ןומיל סרוג mb .ב'פ יאמדל ש"רו ןימיל ל'צו

 — [ןימול בוט רתויו

 .'בו 'א המל yvy אַמְל ,אָמְל *

(íombardeb 8933225 *ד"כ רבדמבל 'א י"רת , 
 אילטיא עראמו אינרבמל ןמ ד'כ

 םוואט י"בירל תיסרפ הקתעה לע ירפסב ש"מ ןייע
 ,993 רצ

 Ub תבש "וריב Gamed הזה תואה םש) דימל *
 CN היל (moe םירבדה ה ל א שרד : ט'ד

 א"ה y'"y my השמח א'ה ןיתלת דימל n ף'לא
 ע"ייע ינוי דמל ןינעבו ,תואמגוד רתי iw +(י"ה)

 ,איפסומב 'ב דמל
^b) 700ןינע מ"למ  nupהעירי  onm "yוא  

 השא המב 'פב ernen, gewóhnen) ןויע

 הנפומ רמאד ןאמל אחינה (ר'ס תבש) תיריב 'מגב
 ג"רב שרופמ ^« ןיבישמ ps) puso ms דצמ
 לאעמשי 'ר םושמ לאומש רמא C22 072 תלפמה 'פד
 ןידמל ןיא רקיע לכ הנפומ הניאש mw avt לכ
 ןיאו ןידמל לאעמשי 'רל רחא דצמ הנפומ הנמיה
 ןידדצ 'במ הנפומ ןיבישמו ןידמל pij ןיבישמ
 ןיבישמו ןידמל e^ .ןיבישמ ןיאו ןידמל לכה ירברל
 אתבוית הילע תושעל wb» ow הנמיה ןידמל

nyינפל (*ןידימל 61" ןירדהנסב ק"פד ג"סב  
 יוחנמ) הדות דלו 'מגב הדותה 'פב ,'רמ יול םימכח
 עברא 'פב .("םחל יתינו 'ר ('ינפל ןידמל רמא 9
 יברע ידומיל 6היפ mo ללחמה ךומסב תותימ
 רמול םיליגרו םיגהונ b we mun^ (? תיעיבש
 תוינטק ירוקע סערוזל תופי mun תיעיבש יברע
 תוינטקה ןמ תצקמ םדא רוקעי םא 'יפ תוער תויהמ
 .(* תוער והי אל םיראשנה דוביאל םכילשיו הליחתב
 הנדמלו (יל nmn םינהכה לא רומא שירב ונדמליב
 תויהנהו םיניקה ואר המ On n) יימרי) יהנ םכיתונב

qnaואיבהש ליבשב םישנל  mbםלועל . 

(315 — j93? 25 
 — :חפטמ תוחפ םחינהו םעטיקו חפטמ םטעימש
 וקל ןכ ורמא ל"זחו םוקע רבד י"לב p^ .ב"א)
 b^ ה"חא|* — ,(ודגנכש תיוז לא mum רבועה
 14 TM ט"רסב ג"הר bb^ קתעוה לוזנרק y" ןסכול
 ןסכל רדומב ג"ע ט"כד 160 םיאלכ 'וריב ה"נכו —
 םשו .ןסכול רדומכ s'yb i^7 ט"פ תבש 'וריבו
 "יבוריע יורי ,ןהילע בותכ היה ןסכול ג"ע ג'יד 5^3
 ה"פ 'מוי 'ורי .ןסכול הרוקה תא ןתונ m^7: א"פ
 ר"כיאד 'תחיתפ .ןסכול וינפל היהש ר"ע ב"מד

 — [וכו ןסכול והדש שרוח יעיגמ יוה 'פ
 (ub שגל y^y א'מ ב'פ תבש שָכְל »

 Stück .לקמו yy תכיתח — פ"למ לינ) אָתְבַל
(Holz, Kloben(.ב"ק תבש) קרוזה 'פד ג"סב  

 banm תלוקשמ p^ אוה ודיב Cms אנתמו אתכל
 תנש) (*אתכלב ימנ יא ,(?ראיכוב 'עב א'פ ,ולש

603pןייע ה"יחא]* | | ,יקלאוג רבח 'עב 'יפ רבכ  
Tyרבח  Ove yn»הרעהב םשו  eיתהגה  

 ייפע) וניבר b" םשו ,יחכונה 'עמ היארו אתכלב
 אתכל אוהה ץעה ארקנו (אנליוו םיישב ספדנ חייר ייפ

 B^ ןכו ראיכב 'עב ןושאר 'יפמ חכומ ןכו כ"ע
"vתומוקמ ינשב תבשב  nnיסרפ הלמ תארוהכ " 

jn ^eוכו ןבא וא ןיכס אתכל ,ב'ק תבשל ' 
^mקיתעה ל"מרו ונוימד יפל ןכ  [ISaumsattel — 

von vorn herein, nbnn (ןמודכל ןמ בכרוה nonp25* 

  Cwas erst. geschehenס"שב דואמ הברה

 ,'ב "לוח דבעיד וכפהו אוה םימכח ןושלו
 ןתטיחשְו הלחתכל ןיטחוש לכה « mw,דבעיד

n^? ז"כ ש"עו אל הלחתכל. ps דבעיד :ו'ט םשו 
 רעזמ טעמ ךא אצמנו ותלוז הברהו א"עס ג"ל

 ימלשוריב  "v nר'פר ינש 'שעמ  Tד"ער
  "esבורלו .רתומ הליחתכל  ^sש"עמ 'ורי הליחתב
  "v owתבש  wv n" oieןאכ בורל לגרוהו

 יאב ע"ייע אבל ןאכ רבעשל
Mg י"לב ןכו עבטמ pp ס"לב smb = n5 
(dünnes Plüttchen, kleine Münze, lamina y 55 

 םירומה 'מגב ןידימעמ ןיא 'פב  C^ "yאטסיק
^p "mb דב ארמחד אטסיק אמולב אסיירומד' 

 ה"יחא]* | .עבטמ  i3ח"'ר 'יפב לבא אתסיק

i3 )'ודגוא  ov23 n»יפ םשו (? | .ודוגיא י"כ ראשבו ב"ה ' wbהזו יוכו ךורא טוחב רושק הנ ק אנתמו אתכל  
pnymתבשב הייר ייפמ  (םפדנ אנליוו ס"שב rmiב"עס ב"ק ) הפי הלוע "פה הזו cyלינה תיסרפה הלמה תרזג . 
n (?ע"פדבו טייק ייכב  ansאתאכילב 'שמאו ליסאב 'זיפ ר"פדבו אתכל ימג ייא .  (iןידמל י"כבו ר"פדב ה"כ  

 .ינפב יציניוו יפדבו ,ר"פדבו ט"ק י"כב היכ )5  .יופפותה (Uy ןידימלה com יליעמבו ר'יפדבכ iai ןירמלה עיפדבו

 (.ח"כ ףד ילייגנא ייכ ץבוקב) תוחנמל י"כ היימגר ייפבו םחל יתילו יר ינפל (ןידימל י"שרב) ןידמל ורמא גיונב (5
 וגישה יופסותהו יישר תמישכ הזו כ"ע ירמ יול יימכח ינפל ןידמל יירדהנסב יירמארכ יול ונייה יבר ינפל םידימל ורמא

voyןייעו ש"ע  manא רעש םלוע ' panהעומש  ntדחפו | (ונרוויל יפד) .ביעס יט רצ  y pniה"כו )̂ = .ןידמל  
 .ש"ע יישריפב ןכו (5 | .תויעיבש ג"ונב לבא יפ י"כב

PO ^* "יעל 
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 3^ תוירוה : ל"ק ב"ב v : 'מ "שוריק ,ב'עס
^b יכאלמ די ןייע) ,ו"ט תוחנמ :ד"ל ej i" 

 הדימל טשפומה םשהו ינכשמ 'פ ר'שהש (ר'צש
ne»ט'ק :] — 

 Mgoexuoy י"למ ל"נ םידּומל ,םידומיל =) דמל
 'פב (א"עב b^ .ב"רו Verbindung ןירושיק

 חיל «?mo ןייה ןמ ץוח הכלה ףוסב ןיכרבמ רציכ
 םיכורא םידומע p» ^p ,הרוטפ ןידומילכ (א'ער
 ךתוחמ sae רונת (ט"מ) ^553 ה"פ רונתב ןגיסרגדכ
 םישרפמ "vw ןידומיל )35 השעו ןמואה תיבמ
 ms י"לב p^ ב'א) — nens pay רונתד ןידומיל
 םינש םיוק nnww תויתואה רפסמב רשע תחא
 רע םיקחרנו םידרפנו םיכלוהו םשארב םירבוחמ
 םירסנל ל'זח םידמל וארק וז הרוצ םש לעו םפוס
 רבד by ןגהל םשארב םיעגונ םירבוחמ םיצע וא
 ןויכ .ב'ר הייחא]* ,(להוא ומכ םיושע המ
 ןכתת הז יפלו 4008> תארקנה .\.ינוי ms תרוצל
 pw יילכב תמאב ה'כו ד"וי אלב םידומל ^3 רתוי
 א"פ nbn 'תפסותב לבא פ"א י"כ 'יגכ םש 'וכרבבו
 'תפסותב ןכו ןידומיל האשע m א"פס non 'וריבו
 py 'ילכל ש"רב ךא) ר"ויב ^8 ז"פבו ד"פ ק"ב 553
 3^ ק"טבו ז"פר 'יחספל י"כ 'תפסותב ןכו (ד"וי ילב

yvyיפו ל"נה י"למ ושרפל ל"נ ד"עפלו ,ז"חא אבה " 
 wi" .ה"שע םש 'ילכב ם"במרה b^ ןכו ןירושק
 pmb "y 'יפו ק"מד הז seam םירסנ 'יפ תוכרבב
 «Ty םידומע ומכ םידומל וניבר 'יפ הארנה יפכו
 — [דומל ןינעמ כ"ג ךרעה ףוסב םשו אתרט ע'ייע

won po» "235רושקו  (aneimanderfügenפב ' 
 6: ת'כק תבש היורקבש ןבאה 'מגב םילכה לכ

 ואצ יבר רמאש הז לאננח יבר 'יפ םודמלו ואצ
 ונייע 'מואש [b vp^ םידומיל ono ושע םודמלו
 ןידומיל am השעמ אלב ('ןניעב דומיל 'מולכ ןהב
 ק"מ ךפהש ימ 'פב ןיקשמ תכסמב ונינשש m ןוגכ

ca^ליבשב םידומיל ול השוע  jm pem sow 
 (* ל"צו] (*(םיצורש) טיט ןהילעו םיצע ןייוסכ
 הטכב ןניסרגר אה ןתיארו ('השעמ [םיכירצש
 mop (' אנוה ("[בר] רב חבר 53. 62 0200 ןינמוט
 6%ך ל טנו םיצעל ('םררגש לקד לש תוירח ברד
 רב הבר ינת בותכ תואחסונב ב'א) — .'וכו םהילע
 םיצעל םרדגש לקד לש תוירח ברד הימק Non רב

j^ יהי וודה" IPS US ו "רידל ור ליקי 
  Ps Vp S WA TIAEה ו

T 

 ל קב ט"ד ןויע y" העידי mop ןינע (א הייחא|*
 ז"ע .ט'צ 'דהנס ,ג'כ n5 5205( הרות דמולה לכ
 ,'ד תוכרב .'וכו yov יניא רמול ךנושל דמל .ט"י
 ,'וכו ותונקזב הרות דומלי ותודליב הרות דמל
 .'ג תוכרב ןייע תואטגוד הברה דועו :ב"ס תומבי
 :היע -תבשי +םשו a Das D ND ה

 ;ב"מ 51D' : ב"ע 'מוי ,ז"פ םיחפפ +ד"נ 110 ייבוריע

muהליגמ .'ז תינעת : א"ל  s)ג 'גיגח :ו'ט ', 
me»ה"ק ,ד"פ  : mainsםירדנ .א"יק  mbטיג " 

 .ותלוז דועו «im 'ישוריק «imb s 'טוס :זינ
 .ט'לק wb תבש : ח'כ .א"כ :'ז תוכרב :לעיפב
 'כוס + א"ל .ג"כ ה"ר 4 ,ב"יק םיחספ : א'כ "יבוריע

(MBיל 25 ןישודיק ,'כ 'טוס  + geb pט"ב  
ORIS PI Serin1(? יה ידחנס  tmb: 

 שקיה y דומל ונינע דועו :ם" ז'ע ,א'ק .ב'צ
 בותכה אב 'ג 'שרפ אב 'תליכמ מ"ד רחאל רבד הזיאמ
 : י"רד אתיירב .ןידמל וניצמנ se םשו ,'וכו ךדמלל
 'דהנס py ופוסמ דמלה רבדו ונינעמ דמלה רבד
 אב הז יוה :ה"ל םיחספו ary םשו — ,ו"פ
 . .הֶריִמְל ,ט"נר א'פ 'שוריק v^ .דמל אצמנו דמלל
 .ד"פ "לוח vo wb .דמלמו דמל (sun דמל
 הרות ךתדמיל א"לפ v gus ךרד הרות הדמל
 ומצע לע דמלל (ארפסה תלחת) ^^ אתיירב ,א'ד
 s/n ב"פר 'ומורת 'ורי .ולוכ ללכה לע דמלל . .
 — ש"ע ^« pom ןידימל םירברה לכ ב'ער

o6לקב .תוגהנתהו לגרה ןינע  : "vד"פ 'ומורת  
 DN ה"כ פ"ר ר'קיו meo אוהש תומכ ד"ע ב"מד
 ,'וכו תונשל דומל היה םאו . , תורקל דומל היה
 לוכאל דומל היה os :ינא הרוחש 'פ ר'שהש
 ,לכוא היה דמלש המ b^3' חנ 'מוחנת ,'וכו ותדועס

se vpnיאמד רכז ץובקהו ,הדומל הניא , . הדומל  
 .ד"כד ד"פ יאמד יורי ,לוכאל םידומל ד"מ דפ
 vom ל עי פ ^« ןידומיל ןיאשב לבא ןידומילב
 «yn :ביס m233 'וכו ומצע םדא דמלי םלועל :3^
 םדא דומי םלועל א'עס ^s תינעת ,(מצע תא
 ל'צ ילוא ויעמ qui יורש שודק וליאכ ומצע
 הארי ^Gor» p 'קליבו י"עבו ,השעי 'מ י"כבו דמלי
 'כוס .ןיסינב דָמולמ ב"ער ט'ק 'דהנס :ינוניב ,םדא
 יוכרב רמלתהל ל ע פ nna .ןהיתוכמב ןידמולמ 3

t3 + 32ב"ער ד"כ  /pז"ב 'ינעת :ז"ל 'מוי : — 
 א'כ 'כוס ב'עפ 'ז תֶובָרְב (דומל) דומיל םשהו

 היכו )3 = .ןנעב עייפרבו ,חייר ea" היכו טיק י"כב ה"כ )* a5 דיפ קיב םילכ 'תפסותב ןוכנל לבא וב ס"טב ג"ונב (1
 .םישעמ ייא n" ps ןכו עיפדו v3 ראשבו ב"ה י"כב ןוכנל ה"כ )5  .מ"אפדב 'יארכ )5  .אנליוו ם"שב nos ייפב
 אבר דיל יא ו"ו ךורע י"כבו ,הנח רב רב גיונבו ,היר ייפבו ב"ה ייכבו יציניוו יפדב ןוכנל ה"כ (? | .חיר ייפב הייכו (5
 ףרל "'n ייפבו שייע תירח יעב ה"כו )8  .הנח רב הבר ר"פדבו אניח רב אבר ט'ק ייכבו אמח ריב (voa אנח רב

 .ךמסנו b'bs עייפרבו ,ב"הו טייק י"כב ח"כ )*  .םרדוגש : ןאכב n/« י"כבו ןררגש ,םוררגש .ינ ףדלו : ה"כק

6% 



 .ש"מו n^p ב"חב bes ןב ע"ייע ך"וטמל *

 ow +: תחת ס"ט "Yo א"פ תוירוה 'ורי הסכמול »
 ,הסכמ

(schielend, limus, um ר"למ) ןימיל ,זימיל * 

 733 לבא זימילה ה"פס תורוכב 'תפסות
 וניעש b ^b^ ל"נה ר'ל .אוה ילואו ןימילה 'פריא
 ןייע לבא רחא דצל תרחאהו הז דצל הטיבמ תחא

 pe yy דועו ןפל ךרע

murméln, üble Nachrede nob ס"למ) םֶלִמְל 0 

(altenיתבר 'תקיספ  veםלמיל אל  
 רהא ןילמלמ לארשי ויה םשו ,השמ רחא םדא
 1353 לאל pby לאומל +: שירב ר"להק ,'וכו השמ

o»ייאד םנש םוקמב יוועל 'ה ןוכנל היגה ןכ  
 .למלמ yy ty .'חסונב

 eb ם"לבו גש voe ןיִמיל pho =) ןמל
 והואיצוהש CD 'פב Hafen nm) אָניִמְל

Cio ^mהכשחש רע ןמלל וסנכנ אל תחא םעפ  
 םי ףוח י"לב b^ ב'א) — nme אוה למנ אוה ןמל
 ה'נכו .למנל ג"ונבו ה"יחא]* — .(תוניפסה בשומו
 !«inb m ןמלב ותניפס קרפ ,א"יד ו"פס מ'ב 'וריב
 "31 ןכתתו שמש םג 'פבו ov בוט 'פ ר'להקב
 ןימיל ms e" vos ibo ,א"לפ v3 ןימל
 "ישארב תדגא nns ןימילב היתשהו 'פ ר"תסא
 ,א"מד ג"פס 'מוי 'ורי .ןימילה חתפל עינה ד"ל קרפ
 הנימל +: ג'מד w'b ןיטיג 'ורי am לש הנימלל עיגה
 ןוטמד ןויכ ry ו"ד ג'פ תוכרב 'שוריב ,ןירסיק לש
 למנ וניבר 'יפש ומכו — הבקנ 'ל sim הנימלל

nns wmםינקז 'ע וקיתעה ןכ  nma('ל יזיק םילהת)  
25 Duy י"ע 

 gierig, gefrüssig 00000660 — )0 י"למ) סמל

seinםשהו  (Gefrüssigkeit, 006 Aosta. 

 ףייפסב אל שיאה אצי ND 'מגב השא המב 'פב
 .סמל 3035 ןירוק י"לב ןכש (ב"ערו א"עס ג"ס תבש)

 י"לב ןכש םויס רסח ,ו"ד ז"פס ק"ב 'וריב ה"יחא]*
 ןייע הלמה וז 'יפב םירקבמה וטבחתנ הברהו 'וכו
 ללירב קיתעה vo לעו 88 עיגאלאאז ןהאזיוועל
 רעכיברהאי ללירב ןייעו c4 'מעלע 'רפשדמערפ)
 396 ו'טח ע"מב ף'זרהמו 210 ב"חבו 429 א"ח

 ה"יחא]* | .(רושקל ךירצ הבישיל םהילע ךלמנו
 ךלמנו ןכ פרג וניבר םג ךורע י"כ םשב ש"מ יפלו
 וק תעוה ךורעה ירבד לכו רצקמ היה ^« י"עו "וכו
 : ה"כק ףדל אנליוו pra התעמ ספדנ ח"ר 'יפמ

^w)י"שריפב ןייעו םתוא ורדסו ורשקת םודמל  
 יריאמה 'דיחב ה"כו bm ק"ממ היאר כ'ג איבהש
 ישובכ ודיבע וקופ : ר"ל 'יבוריעב התמגודו .תבשב

 — ]^ שבכ ע"ייע ישבב

naeהלאשה תלמ מ"למ)  (wozu, weshalb?ג"סב  
 ינייניע (v cm oni שדקמ חבזמה 'פד

 תשרפל הנוהכ ידגב תשרפ הכמסנ המל ('ןושש רב
 : 'ט תוכרבב ה"'נכו ה"יחא]* ,("'וכו תונברק
 בתכד יל המל :א"ס מ'ב ,'וכו והילא ces המל
 'וכו הלשמנ nnb .ד"י 'כוס ,ט"כ 'מוי ,'וכו אנמהר

navד"נ "יבוריע ,ד"נ : ח"פ  C£ iגיגח :מ"מ ' 
 תבש ,'וכו הרות ירבד ולשמנ המל .'ז תינעת :3

umeהמל .ט"ל םיחספ ,'וכו לארשי ולשמנ המל  
 המל .ח'כ ק"מ ," «m ,'וכו םיירצמ ולשמנ
 5B מ'ב ,'וכו וכמסנ חמל .ז"ט תוכרב ,'וכו הכמסנ
 .'ד תוכרב sm דוקנ המל : ג"מ 'דהנס ,ג"ב ריזנ
 זס +: ן'כ nc" : מ"פ i65 bv :נ"ק .תבש

 םיחכז (Y תורוכב .ז"ט 'רומת .א'צ : 'ז 'ילוח |

:3"pאנמיס .'ג תוכרב ,'וכו ארקנ המל .א"י ז"ע  
 -- [יל המל

 ונדמליב Gichts אָמ אל = m 5 ןמ בכרומ) המל
 b" .אמוחנת) )7 ,יה תומש ןרהאו השמ המל

 םכירבדו המל nns O'yp זמר תומש 'קליב אבוהו

 והבו והת התיה ץראהו 'ב השרפ vais .('המל
 אלו המלל ןושארה םדא הז ב sw תישארב)

  m3א"ש) המה והת יכ  an GU» 27ווה 6
 ולבהיו לבהה ירחא וכליו .המל ( g^ 375יימרי ;ו"ט

"yt" אוה בשחנ המב יכ .המל wm םוגרת ('ה יב 
  usאמלכו םש 'יעשיב 'גרת ה"יחא|* ,(ב'כ

  emף"לאב ל"נה 'גרתה לכב ןכו אוה  moaקר
qox: המל. bp Cras seo והת לע 'גרת י"כב 

 םוקמ לכב דקנל  n5םיסופדבכ אָמְל אלו אָמְל
 ןייע  "ybלבא ןמגרותמבו ר"תמעב  pwתועטב

— [noe 
 ,םלמל ע"ייע לֶאּומְל *

 יניינוע יב ו"ו ייכבו ןישוש רב דייל י"כב ןושיש רב יניניע יא ויו visa ןושש רב יניינע יר ר"פדבו ט"ק י"כב ה"כ 5
 ו"ופד ש"ארבו ימ י"כב לבא ןושש רב יננע :ד"ס תבשבו ןושש רב יניניע יר ג"ונבו ןושש רב v3y ע"פדבו ןישיש רב =

y vayכישו םש סיד  ciיניינע ,ינינע יג  onmיסיס רב ינינע רב ייגה איבה 176 םלשה  pnרב יאננע יר  
 .המלל היהש גיונב (*  ,םכירבד המל םתא המל 'קליב )? nans ידגב יפל תונברק 'פ ךופה רדסב ג"ונב (*  .ןושש

 , .ב"ה י"ב (5



 = הנבנ הזמו — .ב"נד א"פס 'כוס 'ורי Y ג"פ תבש

 המ . 45 oxb =) ךנל - מל <

 יתמשרש ומכ ןוכנהו er ר"יהמב ל"צכו (Ou לאויו ןיא א'פ ר'מש .ט"כב תכוש םדא ןיאו ןל
 העבש ועדי wow םיבלכה ןכ וארקנו 'עה תלחתב ס"פ ר"ב ppm .,הניל ןושל אלא (איכ 52 תומש)

 והיכ B nob תחא הניל Go ,ריכ תישארכ) ןילל | תלשלש ארקנ םויה דועו ריבשמה לעב תעד ןכו
 בויש qon כ"פ ר'קיוב שרוד ןכו הברה תוניל | לעפמ r6) 5 ביט סמל שרדו Qousonóüs בלכה י

 ןנולתי שרד ב"יפ ר'דמבו ,הברה תוניל 052050 | ,ו'צ 'בותכב י"שר ןייעו vem pre 'מולכ ססמ |

 < תארוהבו הברה תוניל םש ןלש (א יא'צ םילחת | b^ הבושתב שאגימ י"ר תעדכ סמ ןינעמ אלו :
[r5 |הלילב הבכע —  eכופ ' ebורי ד"ע ד"נד ' mb 

 . .ג"ע ט"לד ב"פ 'מוי 'ורי yox ןילספנ ,ח"יד ב"פ
 damit, auf רובעב ומכ םעטה תלמ מ'למ) ןַעַמְל - == [םידיב תלסופ הניל ps . . םידיב תלסופ הניל

  (dass, wegenןעמל 6 ') תוכרבד ק"פב 0

(Ug :לאמר  «eןעמל אלא היל יעבימ ךנעמל 0^  PEEליעפהו לעפנב ןול ירבע לעפמו  papתומוערת  = = 
 pop (Yo nit ונילת יכ murren) תורגתהו de ןישורקר קיפד pss רק |

 ע'פדשכ לבא ו'ופדו veda ה"כ הייחא]< — וז | DOORS ןעמל C יח םירגד) ביתכ םאו בא דוביכב
 « quחולשבו ךל בטיי ןעמלו  pn"כב קר ךורע י"כ ראשב "יאו ביה י'כב יילו ייל | 9/ רמוא אוה =

 B3) וילע ונילת יכ קוספה אבוה vs י'כבו םיק | "מאש ירה םימי תכראהו ךל בטיי עמל (ז ,ביכ
 ןכו ו"וב ונולת vas םימעפה יתשבו איי זיפ הריבל הלע mona יל אבהו הריבל הלע vos ול |

 — [וניליו ירקו ונוליו ו"ל ד" ^3 תמו (op ('ותריזחב םינבה תא לטנו םאה חלש 1

 Cnr ל ש וימי moss ןכיהו הז לש (*ובוט ןכיה
 ןיל ןיכרחמ ומ אא"ער ה'ד ב"פ תבש v co ןיל * | תכראהו בוט ולוכש םלועב ךל sev ןעמל אלא |

 jg ה'כו n5 ייפ jb .ל"צ rb ןיספספמ .ךורא ולוכש םלועב םימי =

= , , 
 ל , ^

 Tq עייע ,Dy emp cw m3 lampas, dis Aou 6% 3 י"לב) סֶדָּפִמל 85

(Fackel, Leuchte, Lampeתיטָנְל "שורי  ES)ר"לבו רצ וס, \וצשוסצ י"לב תיטנּול  

 (D2U תיבה 'פב linteum, leinenes Tuch סליקע ann Ge ג'פ הנוממה םהל רמא 'פ 'מויד .

 תיטנלא אוה תיטנול nns תיטנולב ןיגפתפמ cep | "פ ?Deb לבקל nom) לאינ אתשרבנ לבקל
 ר'לב ןוטנל b^ ב'א) — mpra יתשריפ רבכו | םוגרת ה"יחא]* (nn תויששע 'ורו י"לב
 תיטנלא 'עבו ל"נה י"לב ןכו ה"יחא]* — .(תחפטמ | 'עב םגרותמ ןכ לבא ונינפל ps קוספה הזל סליקע

 'וריב יכ יתוריעהו תואחסונה יתאבה רככ € Pow" | oan i? XXTÉVavct cfc Aa. doc" םינקז

 ךורעה 'יגכ ף"לא אלב w^ יזיפו ילופאנ יוינשמבו | onn ןכו ו"ט ,'כ ow" ;ז"י vb תישארב דיפל

 תויטנולא סרג "wm ס"שב) תבשל ma 'יפב ןכו .אשאד דפמל . . רונד דפמל 'ב ,'כ bob" 'ב

 תכש 'וריב דוע w^ תיטנול ?vmm (Gwen לצא | י"לב הלילק ילבו אַדְפִמַל ,אָדאָפְמְל פ"לל הקתענו

egesתיתנולא תבשב 'יגה ף'ירב ,ב"יד ט"פ םשו ג'ד א'פ | 'ד "כ הָלְב םינקזה 'ע וקיתעה ןכו  

 Ye now 'תפסותבו GYyp 5^( ם"ש י"כב ה"כו ו

 rv" תויטנול ץובקהו ,ם"טב םלוכו תתנולא (ר'פ) ,ומוקמב ליעל yy אצמיל +

das Ueber- n» cem pb ירבע לעפמ =) ןל 1 
das Uebernaeht- 1553 הבכע דועו nachten 

(leibenב"עס ביע ייבוריע םיחאה 'מגב רדה 'פב ) 
 ,יה תוב) תורמאמ הרשעב 'פב .'םרוג הניל םוקמ

(nמויב ק"פד ג'סבו ' )ןילאש םוקמה יל רצ )2 
 Lanze) חמור מ י"למ ab ao" — ךנל | ןולל םוקמ יל ps םדא cow אל b^ םלשוריב
 DN" (א'ער y יישג) וזחאש ימ 'פד תואופרב bu" ה"נכו ה"יחא]* = ,רצ םוקמהש םלשוריב
 ,יאסרפ ('יכגולב היל וחמד ןאמ יאה לאומש | ט"מד ב'פ uw 'שעמ 'ורי .הניל אלב רטפיו : א'צ

vyיהנס) םינקז תכימס 'מגב 'דהנפד ק"פב | לגלגמ םדא התיבש ןיב המ הניל ןיב המ  C^ק"פבו  
 דע םשמ wr אל רמא (C םיפיטרקו 'מגב ז"עד | םדא םוקמ לכב התיבשב לגלגמ םדא ןיאו הנילב

0 

  ESSERE Eדו  ITEדדי הררי וו  EISTNIEE II LHAPRIPEכ 0

 - םדאה לע לאשוהו תחפטמב קסוע lintio ^b ןיטניל
 ןייע .תוחפטמ שבול ותויהב ןיביבה תא חנקמה
 )& קעניללעיל 'דמה (mo ב"פ תישארב תדגא

 — ]*« ךדיב לפו ןיטנל mn ולאש

 .ב'הו טיק יייכב ןוכנל ה"כ )^  .וימי nmm ג'ונב (5  .ותרזתבו ע'פרשבו רייפדבו ט'ק v3 ה"כ (* = .ינודא : קוספב )!
wy uen (55 .םירג : ) יכנולאב ג"ונב. 



 'וריב ל"צכו ףוסב 'סב 55 םיטסילכ םיטסיל
 תויהל ךירצו תיבב ומע םיטסילהו .ד"כר ט'פ 'טוס
 םיטסילל ר"המל  ,ב"פק רצ כ"רר 'תקיספב סטסיל
 רומא 'קליב ןוכנל לכא םיכרד תשרפב בשוי אוהש
 ע"ייע יתרמא ינא 'פ ר"להקב ,סטסילל א"נרת זמר
 ^j ,א"כ "ישארבל 'א י"רתבו Cen ב'ח) םדרג
 םיטסל תנמוא .ב'פ wp" ץובקהו .סיטסיל םעל
 א"כד N'b יאמד 'ורי ,םיטסל ןהב ועגפ : ה"כ ז"ע

me vpn Tyציב ,ןיטסיל ' vpםיטסל א'עס  
n»םיטסיל םש 'וריד ינשמב לבא א"מ ו"פ ק"בב  

 ו"כד b'3 תובותכ 'וריבו ה"מ ב"פ תבש 'וריב ה"כו
 joy ולפנ .א"יד ו"פס מ"ב 'ורי 4n םיטסילכ ר'ע
 ב'ב 'תפסות my", ןיטסל s'y» v5 ז"ע ןיטסיל
 רומא 'מוחנת (פריא "22 (mo םיטסיל ועיגה ד"פ

n^ ^bשיקל : אצומו 'פ .ר"להק ,םיטסיל ךרדב  
 םיטסלל האושנ כ"פ ר'ב — ןיבולצל ריכב םיטסיל
 mb" לקשמבו — וניכר "ג םטוול ע"ייע ס'מ
 (אטסיל) אוהה ל"פ ר'קיו :אָיַטְסִל «ob האטטיל
 ןאמתו 'פ ר"תפא ,('ג דצ ע"ייע) [האטסיל ל'צ]
 'הו האטסיל סחנפ :ו"ק mo"' -- האטסילד ןה
 האטסילפ man] 267 N'5n ץטערג ע"מב סעלרעפ

Pilatusץוכקהו —  "nn4 בויא / w^אייטסיל , 
 ,אייטסיל in'bp רצ 5/57 np'ce. "RÜDO' ס"פ ר"ב
 Nuovo רמאמ ןייע אייטסל ג'"לקת זמר עשוה 'קלי

Saggioאייטסיל ןינע דועו ,80 דצ סיטטאל 'חהל  = 
 יילב הפיטח טשפומה םשה אוהו תּויָטְסיִל ,תוטסיל
 ,ל"נה 'וירוה 'ורי Rüuberei םידדוש תנמוא 0

1vז"יד ט'פ ב'ב  pus sysאייטסילל אציש  
vnsמ"ב ,ומע ןיקלוח  Teהיתויטסילב האטסיל  

 'פו 'מ ס"ש י"כבו תויטסילל אצי io mb יעדי
 .תויטסיל ידי לע (ppm :ה"כ תומבי ,אייטסילל
 ,גיכק ב'ב לעפה (uec תוטסיל :'5 'ישוריק
 תא !סטְסְלמו ל"צ] (םטסלמו) א"ער ב'ע 'דהנס
 סטסלמ mm 'טשוק 'פר יפכ א"פר ר"מש תוירבה
 ןכו — טסלמ תועטב "ינורחא 'פרבו תוירבה תא
 'ע וקיתעה ןכו rauben, plündern, Ane י"לב

^pעשוק טשפ  CN /Tוקיתעה 6716 םשבו  

 ייא םש) "83 ,(" ,'ז םש) ץירפ ,(ו"ט ,ביי יימרי) דדוש

 — C5] וב"כ לאקזחי) 594 ,(םש yen ;ב"כ

D'ODDיטרפה םש)  Qustusלוענ ןג 'פ ר"שהש  
 ףסויל . . pop ויה אל ב"לפ ר'קיובו

 ,יניילול עיייע .ד"וי תרומתב אב 'לו -- םיטסל

 םיִטְסְל — יאָכְנּול — ךנל ומ

 'פד i3 .('לזרב לש תויכנול 'ש וב וצענש
 תדע 'טגב קלחבו (.ד'ע ב'ב) הניפסה תא רכומה
 היתישמאו ארמעד אבבג ילקש (א'עס (p mo" חרק
 Canem יוליע gb ,אכנול יוליע היתכרכו אימב

"bחסונב ב"א) — .חמור ('א"צנל זעל ןושל ' 
 י"לב יכנול 'יפו תועט אוהו תואינלול בותכ ונלש

«aumה"כו יתבתכש ומכ ג"ונב ה"יחא]*  

 תואייבנול ט"פ ר"דמבו :'ט 'טוסב תויבנול תועטב
 חמר תלמ הככ ומגרת םינקז 'עו .תואיכנול ל'צו

omm)יד , anבויא) ברח ,('ט :ט"ל 'קזחי ;ז"ט . iU 

 — [(יט ה"כ יקזחי) יחמ Cr, ,ז"" (wm תינח ,(ח"י

 האיפ "ורי Gicht) אש j28 sb ןמ עוטק) ןננל *

 ל"צ] cem ןננל המלו ד'ע ז"יד ג"פ
 ,יל ע"ייעו 'וכו [ןירמא

 -feingewebter Frauen עצמא ר'למ ל"נ) הטוסל

überwurf, lusdiןייע  (Du Fresne D'S'N 

 ייעשי) םידידרה (Cn vb השא המב 'פב 'שורי
 ואשנ ('ז ייה שיהש) אמיתד אמכ now !ג'כ י'ג
 «ma ה"יחא)* = .תומוחה ירמוש ילעמ ידידר תא
 ףוסב 'יפא הטוסל ןהה :,ד"יד ג"י פ'ר םש 'שוריב
 ,'וכו הטופל ןידה :א"פד ב"פ ק"מ 'ורי .אוה גיראכ
 'ורי amb א"ער ז"ד ד"פס תבש 'ורי ץובקהו

 — [איטוסל ד"ע ^w ד"פס מ"ב

 ןישוריק) ןייוזמ (uber A26Tíc vou) םיִטְסַל

 : דייק .דייק JUS 13 ק"ב 3 תובותכ .איי

ta Mad SEEיהומת| =?בייצ. ב"ב 9 723  

 ףאשו 'גרת ב"א) — ,(גיע וימד ב"פו םילקש יורי :ו"ט

 רדוש י"לב p^ (' ןיטסיל ןוזוביו n) ,'ה בויא) םימצ
 ןהכ 'פ תוירוה תכסמ 'וריבו םיכרד תשרפב ברואו

men (ג'פ Gy rmnאיטסילב ךליאו ןכימ ") ויה 
 ה"יחא]* — neuem» הבינגב י"לב p^ התוא ןילטונ
 לבא םיטסל DN' 'פדבו םטסל 'עה שארב ר"פדב
 ס"שב pi לבא ףוסב 'סב םיטסל ןוכנל ע"פרשב
 ym B םיטסיל ,םיטסל vmi םג םימעפ הברה
 ,ךתומכ םיטסל yp'3 ג'נ ייבוריע ל"נה תואמגודמ
 'פסותב ה"כו 'וכו דחא םיטסילב השעמ : ה"כ תומבי
 ב'ער "T .ב"פס 'ומבי v2^ ןוכנל לבא ד"פ םש
 Jn ב"ער ג"יד ט"פ תוכרב 'וריבו .דחא סיטסילב
 םיטסל תשא v23: ב"פ תובותכ v^ ,םיטסיל
 לש ותשא .'פ דצ כ"וד 'קיספב ןוכנלו םיטסלכ
 ףתוש ב"ער b^7 א'פ ידהנס 'ורי .סטסלכ סטסל

 ייפ י?כב תויכנול גיהכו ,ומוקמב ס"ידב ןייע םישובש רתיו תואיכנול יפ םיש יייכב לבא תואיבנול ס"טב ונינפל 'הנסב ('

 השארב בייבבו :היחמור שירב i33 )? .תוינלול עייייעו ,םייט אוהו תוינלבול pow י"כבו תואינלול aii לבא vy5 חייר

 .ךרעה mo ןייע אייטסילב 17053 )^ .ןיסטסיל ןוזביו oan ונינפלו ןמגרותמב ה'יכו )* Lauze, laneea. $53 )3 .אהמורד
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  ngbןמ עוטקו  npyoלעפמ  kauen Dy5וארקנו |  ^b.לכואו הכאלמב עגייתמו ךלוה התא ןיא 533
 םייחלה ןכ  Kinnbackenלבת | (םיסעול ןהב רשא ( 5^ mineיעלית אעלימ 'שורי 'גרת +ח" ^)

 ךתועלו usn" )0 ילשמ) ירכנ  תיבב ךיבצעו | Güyo אינק תבש) (' ןימצעמ ןיא 'מגב םדא לאוש 'פב
 ונל חנוה ("*אלו ונעני .ינירחאד אתיבל לייעת | תא הכיו C) תותסלה ולא ב ביי תלהק) םיבככהו
 wb) mn") mw אלו אניעל asm ('ה .'ח יכיא) | ,היתסיל לע ומוגרת יר'כ יב'כ 3 יחלה לע והיכימ
 איעלד אשפנ 'גרת (ויכ יז"ט םש) ול הלמע למע | ,וחיכ .טיי בימ ; טיב .זיל (?yr (*ך ם א ב יחח יתמשו

"nbםיטרמל  C 0100 yr?ךרעה הז ה"יחא]* — .רבופת ("אתועל | ןכו ה"יחא]*  npילב  
 םוגרתמ תואמגוד אינה הלחתב יכ אוה םירדס | ,ר"ל םירבדל C4 י"רתבו )003 יכיא יחל םוגרת
 שרדמו 'גרתמ כ"חאו שרדממ כ"חאו לעפ ןינעב | «t3 pm ךייחלב ,יחל ןמ ושררו היתפיל החל 'ז
 'וריב ה"נכו — םשלו לעפל כ'חאו םשלו לעפל | b" bus ןכו .ותלוז דועו qnpb לע oom ;יד

mUהדנ 'ורי ,ןקזה תבגו תסלה :ג"כ  reטיג | ג'ד " vesג"ע ח"מד  mmיעל  n'3פ ר"להקב ' 
yyץובקהו .םטוחהו תסלה  moםש  "^ mayהבקנלו ,יתאנשו |  ^vא"פ "בוריע  n^התעלו ד"ע  

 1b" פ"ס ya Ty ז'ד ve תבש y" ,'וכו הירתב | ץד ומכ תעלבנ 'עו -- תותסל ג"ע ves ז"טפר
 'פ 'בר תור ,אתיירואב יעל ןורתי המ e ר'להק | spp npb ןכו אריעז םוקמב אריז ,ץעד םוקמב
 ב"פס 'דהנס v^ ,אתיירואב ןייעל men" רשאב | רעשיילפ 'ה תעד ה"כו אתְסיִעְל ,תֶסעל םוקמב

 : ט"מד ה"פס 'ילקש v^ .אתיירואב ןיעל vy כ"ד | — — ]535 ב'ח יוועל 'הל ל"תמעל ויתופסוהב
 "prs ib ה"פ 'ובותכ 'ורי ,אתיירואב ןועליד

sm oum 5ל'"נה תואמגודמ ץוח ןייע  
 בויאל ;ב" ז'ק ;'כ ד"צ 'ה ,ג"ע mono 'גרת

n;םשו  no»תועיל ביתמ :עגי בישמ  
 ג"ונבו (יוועל לצא) v בתכב אוה ןכ אנרוח | 702 0 0 079( «ny /ארקמ ןושלב אָעְל =) על

EE sich be», ab- תופיע pir ארקמ ןושלב הֶאְל 
Gühen(טיכ 35 םירבד) תאז וליכשי ומכח ול  

 מ"לב יחלו ר"אלב mio ומכ ס"לב אעול =) על "638 | ויכרד לכ יכ .('אתיירואב ןייעל ימלשורי 'גרת
 יחל 'גרת Kinn, Kinnbacke, Wange (yb) יעש תלת C0 v4m )3 םש) טפשמ
 ןכו ה"יחא|* = .ארמחד אעול Ore ve םיטפוש) רומח | יאר (ד"יפס 4^ תשרפ הבר 'שארבב Ü. אתיירואב
 ךעלב m .'ג ^m םירבד  םייחלהו םוגרת | ow לכוא אל ידיב יננתנ (Cu) אל יעל אל
 ה"נכו ,ךייחלב י"שריפ ןכו ךַעולָב ('ב יג'כ (wm | ,('יטמ אלו אילילכו wena ןייעל O^ ow יכיא)
 pw ,היתרטח ארמחד אעולב .ז'ם תבש ל'זרדב | ("י מ ל שררי 'גרת (חיי :ה'כ םירבד) yat ףיע התאו
 שרד :ח'נ 'דהנפ ,(: זיעק ביח) אעול רב עיייע :ד'נ | 030 ךעיגי לכו ךתמדא ירפ .ןיהלשמו ןייעל 00

omולאכ לארשי לש ועול רטוסה (היכ יכ ילשמ) עלי | ארקיוב .ןוכתועל לכו 00 'שורי 'גרת 05  
 וז שרד א'פ פ'ר ר"בבו הניכש לש ועול רטוס | הילוכ היל יחמ הוה G^5 השא ןב "sx הבר
 ועולב םישדק לכואש םדאל הריאמ אבת :הלמה | ('' תובאט תוניעל תובאט תוניע ל רמאו אמוי
 «p y אחול by ףדרנ אעולו .על sob אוהו | תשרפ ךיחא ךומי יכבו 028563 בוטב «y 'מולכ
 mb רדאב mp ims ב"פ ה'ר 'ורי יחל b^ (יג | ("םיגנו יעל ליזא תא תיל (דילפ פש) ליכשמ ירשא

 יתלד Untedeib) ןטב mne פ"למ) אָּתְסיִל *
 יה לצא) v3 'גרת 0/3 בוי ינטב
 .יסרכ ישד ןוניהר ייתסילו יתרפ טוועל

 ריילהקו n פייר רי'קיובו (* .ץמע עייויעו ant ץמא ע"ייעו ןיצמאמ ןיא (אנליוו סישב) תבשב חייר 'יפבו w/p י"כב היב ('

Bה"כ (+ .תותסל ישאר : רשא דע  pai»ר'יפדב  nnmי"כבו  Y»ר"לו  b'/b3םיחח  vi55|יזיפ יפרמו ךינתמב ס"טב טק  

 'א י"רתב «aas )5 .ייל .עיפרשבו יציניוו ריפרבו ר"ב דיל טיק oy י"כב ה"כ )*  .ארימג רע רסח ר"פרמ pn האלהו

 ט"ק ייכב ה"כ (5  .ש"ע :'3 זיעב הדגאה by" (* | .קיסע ג"ונב (5  ,אתיירוא ופיליו יב י"רתבו אתיירואב ןילכתסמ

 .סיגנו יעל אלמ בוטו יפו יתאנשו ob רילהקב ה"כו ך"מסב 5n nus :ןאכב יציניוו יזיפ ר"פדב לבא םגנ יעב היכו
 יעל יוכו יננתנ רמאד אנינח ירד היתעד אוה ג"ונב (* ,האבה הרעהב ןייע לישכה יפ ר"כיאב שרופמ («ní לכא םגנ 'יפו
 אממיב יעל אל יא דע 'וכו היתעד aen ליכא אל יעל אל יאד לישכה (cb vw יטמ אל אממיבו אלילב אתיירואב

 ר"פרבו ט"ק יייכב ןוכנ היכ )!! .טייק ייכב ןוכנל היכ ('% .םגנ ys יתאנשו b רילהקב 273 יייעו mp לכוא אל אילילב

 יעל ונינפל n^3 תמאבו תובט יעל oan ימא 'פדבו יט תואל ושבתשנ ונ תויתואו ת טי ע ל ס"טב ליסאבו cem יזיפ

 תונעיל :רומא mos ימוחנתב ייאדכ התיה וניבר civ חכומו לינה v3 ייגכ ייגה רקיע זיכב לבא תיאבט יעל תיאבט
 הרעהב ליעל ןייע מ"אפדב ןוכנלו (mas םייטב 'ציניוו יזיפ ריפדבו טיק די בתכב אוה ןכ ('* | .תואבט תונעיל תואבט
 םדרטשמא םופדבו vasa )'* aw :ארקמב ('* ? רתנית רתימ 'א י"רתבו יאלית האלימ אתיא סלקנואב (5 0.10 .9

 .אתוועל
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 ןיאש תרחא ןושל ילעב י"שריפו 'וכו יִזּועְל והנה
 יליגמ Ntpo ם"לבו זעְל םשהו .הב ןיריכמ ןיניידה

aoתינוי זעלב םשו ,רשכ לכל ינוי זעל , "y 
ym oy xs ubאצוי זעל עדויו תירושא  

 'תפסותו ג"ע ז"טד ח"פס ב"ב 'ורי am זעלב הב
 ח"מ .ג'חב ע"ייע זעלב ןימתויר בתוכה ט"פס ב"ב
 ly א"כד ז"פ 'טוס 'ורי : א"עד א"פ 'ליגמ 'ורי
 היילא ע"ייע רמזל זעל םירפס חלשיו 'פ ר'תסא

 - ]€ א'צ ,א'ח)

 spotten, übel — ,'ב 15 ע"ייעו גַעְל «w על 9
(beleumunden, raisonnirenםוקמ 'פד ג"רב  

 — .הנידמה (*לכ םהילע הזעלו +.א'נ (eoe וגהנש
 היארהו ה"יחא]* | .טעלו ןוניר pay ^e ב'או
 םילקש «y s" םשו ש"ע 'ב זל ys אצמת
 '533 pw 'פרב opu" וילע pron לכה ה"פס
 תבש :םשהו .וילע ןיזיעלמ wn "א )"7 ה"פס
 'דהנס yb איצומ .א"פ "ישודיק y" ב"עס ו'צ
 .ד"פ מ"ב + ד"מ 'דהנס 'וכו זעל איצות לא + ג"מ

op mansטוס ' ioוכו זעל איצוהל אלש ' 
 nen לש ורשב לע זעל איצוהל sow ג'פ ר'מש

— [n»t 

wpןמ עוטק אוהו .ם'לב יטרפה םש ה'כו)  
 ישילשה רוד לש םיארומאה ילודגמ (רזעלא

 :א'יק ףזרהמל ר"יחבמ ןייע לאומשו בר שמישש
 ^ pups םינויצה האלהו ג"יק ףדמ ש"ע רועו
 רב pb" 'ר ,ייגח 'ר 'ב רזעל ^ ,הימורד רזעל

yinר .םורמ רב רזעל 'ר ,"פוי 'ר יב רזעל 'ר ' 
 יאני ןב רזעל 'ר ףיסוהל שיו sue רב רזעל
 םשב סונגיטנא ןב רזעל 'ר  ,ה"מד ג"פ 'יטינ 'ורי
 'ורי NT: ד"פ 'ורשעמ 'ורי יאני 'ר 'ב רזעל 'ר
 n» pino יריבו רזעל -'ר- ,ביעפ ..א'ודי .ie מ"ב

nobקורצ רב רזעילא 'ר תוינשמבו ג'מ י"פ , 
 (pw ד'ע oT UB "נעת Ue" הירזע ןכ רזעל 'ר

 .רזעלא ^ כ'ג

 תא qm qni לכאמה תניתנ pup מ'למ) טַעְל
essen geben =םומפ ןינע המהבלו  füttern 

 ןיא (: היינק תבש) ךישההש 2 'פב (םינפב ןייעו

 רמא (פש) 'רמג .ןיטיעלמ לבא םילגעה תא ןירממ
 ריזחהל הלוכי הניאש םוקמל הארמה הדוהי בר

 חמ

 'וריב ותרומתבו הילבוקל pe) ל"צ] (קופו) ךיחול
 הילביקל קיפי העולב nb ry ח"יד א"פ 'רהנס
 — wb] ןייע ךעולב ^ne :n 'רהנס ילבבבו

wb) 25ןויזבו געל ןינע  (verspottenהלכ ') 
 סלקלו . בעל ומוגרת (ז ,יכ יימרי) יל געל

 mm .אמוי לכ (*בעללו ''גרת n) פש) םויה לכ
 ביעלל ןוהיו [aun 6"( ,חימ םש אוה Di קוחשל

(pw ss(א'ל וגיל 'קזח) םהיפב םיבגע יכ , 
 לכו  .ןוהמופב אבעלות ירא םש ג'ונב הייחא|*
 &295 ס"לב aayo) yyb םשל קר ל"נה תואמגודה
 הסלקו 'גרתו .בָעְלַל ?n 5 rpm) געלל יגרת ןכו

e)בעלו .געלו ןמגרותמבו בעלו )005  ay» 
 'גרת 'ייע בעלתא לע פ ת א ב .םה ןינעב םיבורק
 א"של ;ה"כ ^D םיטפושל ;ב"י ,ז"כ תישארבל
 'ורי ליעפהבו ותלוז דועו ג"כ ,'ב ב"מל ;'ד ,א"ל
 ירבד לע תבעלמַו תבשוי איהש וז .ט"יד ג"פ 'טוס

qmaויל 'ב ה"ד םיביעלמ ויהיו מ"ל אוהו  
 — [ז"ט

 ליעפהב qam הזמו בעל bp ףדרנ מ"למ) גַעְל *
 גיעלמה לכ א"ער r2 pui +: א"כ "יבוריע

 ד"ע ו"מד א'פ mb 'ורי ^«( םימכח ירבד לע
 דוביכ לע .הגיעלהש pp : א"סד א"פ 'שודיק 'ורי
 ןיניעלמ :ךלמה לע םא 'פ ר'תסא 'וכו םאו בא

amsח 'ימריל 'גרת ', m^אייכנ לבקל ןיגיעלמ , 
 ,םהירבד לע ונגעל ד"לפ יתבר 'תקיספ לקב ןכו

 S^ על ע"ייע (0190:669:0 אתועיל *

 ק"הלב אלש רחא ןושלב רובד pap מ'לבג זַעְל 1
 dunkel, unver- 25 2l ע'לבו 5 ס"לב ןכו

(tündlieh redenליגמד ]2[ ('א) קרפב ' oem)א ') 
 אינת «c .זעלב 6'תוזועלל התוא ןירוק לבא
 מ"ל ^sw) — Gn יליגמ «D pu זעלב איהה
 ונינעו (Cw op nónn זעול םעמ בקעי ma אוה
 ןינב ה"יחא]* |.( רבע ןושלב רבדמ וניאש ימ
 'וריב ה"כו תוזּועְלְל ךורעב 'יאדכ ןוכנה אוה לועפ
 עלה אתכלהכ הבותכ התיה ,ג"עד ב"פר 'ליגמ
 וגהנ אל תוזּועְלה .ה"עד ר"פ םשו .זעלב הב אצוי

NOR;דחא  sopתפסות .הלוכ השרפה לכ ' 
bumתיב )926 מ"קוצ) טרופריא "22 02 'ד  

 | ב"עס ^ 'וכמ : ירוס לקשמבו .תוזועל לש תסנכה

 שיר לבא יב ןיכיחמ ןוהלוכ גונב (* = .ולוכ 'ציניוו יפדבו ולכ  ריפדבו מ"אפדו ריב טיק דיל ויו י'כב ןוכנל ה"כ ('
 םיסיפרמו ולוכ יוכו vy רצקו וניבר ןויכ רמאמה הזל ילואו אמוי לכ בעלל יתיוה יגרת םויה לכ קוחשל יתייה רמאמה
 יייכב ןוכנל «^m (*  .געלל ק"ררבו םיסופד תצקב )^ .רית סייטב ויופדב (* .ןכ אבוה י"כב Di לבא קוספה ףוס קר ואיבה
 היכו תוזעולל ילבב סישבו יוינשמב לבא ב"פ יליגמ 'תפסותב תוזועלה no» pv יישרשבו ישוריב ה"כו ר"פדבו ט"ק

 b" .יינפלו סייש י"כב ה"כו )5 | .ךורעב האלהו ee יפדמ
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 C קלמ לא לאעמשי 'לבו ('י"טילב זעלב ןידרת
 ימלשוריב .(*!יצפירטא ל"צ] (יפצירטא) ןיניעל
 ז"ואנו ה"יחא]* .ןייועמה (ז"כד א'פ ייאלב 'ורי)

 ץמעמה ןינועל 'שורימ .אבוה ה"נר b nbn" 'לה
 ןב י"רהמבו ש"רב ה'כו ןייועמה ל"צש הארנו כ'ע
 כ"ע יקשינוי זעל ל"הזב ףיסוה םשו קדצ יכלמ
 = ףטק יברעב ןיארקנ ןינועל : ם"במרהל מ"יפבו

Meldenstrauch , 55 xs338 צ"נלפפ ףעל ןייע , 
 ש"מ ל"נ ps ימלשורי לש ןייועמה ןינעב לבא

ovןאמיה :ןמ שבושמ ילו א ,הרעהב  jo» 
 «jemensisches 45% JJ ל"נה בשע ע"לב ארקנ

Krautצ תבשבו .ב"ס הדנב ןינועלה ה'נכו -- '. 
 — [הנעל :ןינועלהו י"שריפו ןיניעלה ow i5 'יגב
 (םינוציחה םירפסהמ דחא הנעל ןב רפס =) הנעל *

^vדהנס ' "bםירפסב ארוקה .ח"כד  
 'וכו הנעל ןב ירפסו אריס ןב ירפס jus םינוציח
 תעדל .אלנת ןב ירפסו "גה רתויו 'פ ר"להקבו

"mnיתפרצ ע"מב וומאמב סעלרעפ  Revue des 
^D Etudes Juivesדחא אלגת יכ הלעה 118 דצ 'ה  

 הלעת ןב = אלגת ןב ןכ םאו הלעת םע אוה
 אלילכ אוה אוהו) םילעוש ילשמ רפס sm אוהו
 ןייע ג"הרל רבכ עדונ רשא ןייודנה לש אנמידו
 תחת שבושמ הנעל ןבו (ז סעקוד 'הל עזעלנעמולב
 = הנעלב bb" כ"או סבוכ 000966 י"לב יאנלב
 ןיא םג םאו .םיפבוכ ילשמ on םה יאנלב ירפס

mumרברל רכז רבדל  snרתוי םלש ובלש ימו  
 .ןינעה קימעהל רבדה לע דומעי

 'ב 'גרת 'ורי CWermuth הנעל «sb אָּתְנִעְל *
 .אתומד אתנעלכ 353" ,ט"כ 'ירבדל

«ub — על yy. Otühe, Müdigkeit) תוניעל * 
kauen, םינישב ןחטו ךשנ o9 ע'לב ^s) o5 

  (mit den Záhnen zerbeissenהעש לכ 'פב

 השאהב .ןיטח 6 םדא םועלי אל 6ט'ל םיחספ)
 6 לש לופ לש םיסירג («npyb C הדנב ט"פ
 הפי הפי pb םדא סועלישכ, b^ שפנ תקוע
 C ושפנ תקועב םה אלא םולכ םהב ראשנ אלו
 המודש העילבה ma תסנכהב ("אבשכ "יפו
 ל"צו] ('' (תיב) תקועלו רבה ma לש הקועל

 טעְל

 'יפו הייחא]* — ,ריזחחל הלוכיש םוקמל הטעלה
 לכאמה nnb ;הטעלה (אנליוו סישב) תבשב ח"ר

 ע"לבו m/ רמ ע"ייע הארמה ןינעבו כ'ע ולש ךחב
 , 2% ול בורק דועו ונושלב קקלו ךחל e^ קא — ב
 ל ק ב ןינעה mm menm ןושלה הצקב החיקל
 טעולו ד"צשת זמר 'ירבד שיר "po א'פר ר'בד
 p" "יבוריע v^ מ"לב ומכ ליעפ הב לגרומו .ונמיה
 (ח'פ) א'יפ םש 'תפסותב) www ןיטיעלמ :ו"כד
 עשרל והטיעלה YD ק"ב .(ותוא  ןיסבוא "גה

memילוח 'פסותו ו"פ ק"ב ' תפסות ' C» yeהטיעלה  
 -- [הארמהו הטיעל :ה"נ 'ילוח םשהו .תיתליח

 השלש 'פד ג"סב (םינפב p" תובית ישאר) ט"על
 (' השק ת"מרל הפי ט"עלל «Ges ms ולכאש

wb ^pםיעמ שאר ת"מר 'יפ ,לוחט ןיע בל  
 ןואג םיפנ וניבר b^ ןכו ה"יחא]* | ,תוינותחת

ovaיל 'מ י"כבו ,תולודג תוכלה ' bbsןמיס יאה  
"mבלל הפי ןיי תוביתב  w'»םייעמ ינבל  

 — [םש ^p ןייע הער תוינותחתלו שארל אינתהו

"v (יעאלא םוקמב עוטק ארומא םש) "y5* 
 םושמ רמא ייעל 'ר ג"ע ws א'פ יאמד | =

 םושמ יעאלא 'ר א"פר יאמד 'תפסותבו רזעיל ^
 ,רזעילא 'ר

 ,über הלעמל 'יפ by ןמו 'ל ןמ בכרוה) ליעל *
oberhalbישארבל 'א י"רת (ערל וכפהו  

ssליעלד אימ 'ז  wo ^pםינוילעה , Denי"רת  
 יל תבש .ערלד ארסחו ליעלד אדסח ג'כ ,'מ 'ב
 b^ אליעל aw ^b mmn 'רמ אליעל א"ער
 p^ ליעלמ ול שחלנ :ךשי bx 'פ ר"להק .הבר
 אליעל הלפתה חסונבו .םימשה ןמ 'מולכ הלעמלמ

 .'וכו אתכרב לכמ

 םלועה שוד לכה תא 'פ ר'להקב p' o םעל *
 שרופמה ow םהל םעלוה Gn ,'ג ילהק)

 R^ ת"א תנש 'שמא 'פדב לבא םיסופד תצקב ה"כ
 boy רקיעל ךיישו .אנליוו 'פדב ה"כו םלעוה ןוכנל
 .םלוע ע"ייע 666 םֶלּועְל *

—)e pro .םינועל = ןיניעל  (Gartenmeldeשירב  

^B Cprybm ןיררתה OU ru) םיאלכ 

nes (!ת"מר ,ט"על עיפדשב לבא ר"פדבו ב"הו ט"ק י"כב . ?) פדבכ ןוכנהו המל יתערי אלו םעל 'ע רחא ייא יעה הז' 

  (3 sewםינועלהו גונב  "smiיילב )5 .ןינועלחו בינש קיחעבו ימ  [Mízovרילב he (5 .Melde, blitum מיילב

Meldenstrauch mónק לס לא רייפדבו  «mע"לב  à!אקליס דומלת ילב  nmn Mangoldרתוי ל"נ  mo»מ"יפב  

 .(הרעהב ח"מר (vm תרה עיייע 21618, bieta ט"יאל אוה יטילב ז"עלב כ"או .ןידרת ה"ד םש ייאלכב ם"במרהל

 ל"צו ייפגירטא ע"פרבו יתהגהש ומכ לי'צו ךורע י"כב ה"כ יפצירטא 03 Melde, atriplex ריילמ atripee טיייאלב )5

 .שפנ ג'הר ייפב )9 .לע ע"פד ראשבו מ"אפדב ןוכנל ה"כ )5  .ב"הו ט"ק v33 ה"כ )7  .ב"נש קייהעב היכו ייגפירטא

(t!םימ ע"פדו י"כ ראשבו טייק ייכב היב . 

(i 

 .סועלישב שוריפ :עיפרבו ג הר ייפב ה כו ב"הו vsp י"כב ןוכנל היכ )10
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 איגיגר אימילוע 'גרת )2 20090 םיחופט יללוע | «Cow eo vb nep Py םימ mym ('[תג
 יתחפט רשא C ןיתלימד ןינידסב ןיפפלתמ ווהד | 'גרת ב"א) — C. םתכה איצוהל םיפי ןיסירג ןתוא
 יתיברדו .ןינידסב תיפפלד inn (ב'כ פש) יתיברו | ל"צ] +ינב) ןולטבתיו "C2 תלהק) nomen ולטבו
 (איעס יד ב'ב) ןיפתושה יפד ג'רב .ןיכלמ יקונפתב | ה"נכו ה"יחא]* = .(םעלמל pos אלר דע ךמופ [יככ
 ,(םש) עידי עדימ אפופיל (" היב ףייל הירבח יתא | v^  ;ןתונו וינישב םעול א"עס ג"לק תבשב
 הליחת אוה היה 'מגב CTy מ"ב ךשנ והזיא פ"פב | Dos ע"ייע mn .עולבכ סּועְלה : ה"מד ח"פ 'מורת

Carp emב"יפ תבש 'תפסות .ד"פ ק"במ ןויצ  G9ישיביו יפופל רסוחמ ('' א ה ו )^ םירצוקל |  (Pפב ' 
psיק מ"ב) םידבע 'ב ול ויה 'מגב לאושה | ו"פס םיחספ אתפסות ,תבשב יכיטסמ ןיסעול  Gyרמאדכ  

 ןירבוחמ ייפ (" יפיילדב ימנ אכה יפיילדב אפפ בר — (סעולו ve תא ץפוק סועלל דמוע

 יגרת (''ר בח ויתוצק ינש לע 01,55 (moe ומכ | שירב ונדמליב (הליאשהב םדוקה pir סעל
 רבח לעפה םוקמ לכב 'גרת ןכו ה"יחא]* = .ףפלמ | ןודנה ותוא היה 05 «sme םירבדה הלאו

 אָפְפְל p'bs אָפּופיִל : םשהו ו'לו v5 'שרפ תומשב | ךיניע ומוקד הפיעל pon ('םירא ('זמרב וינפל

 2"( ותלתח 'גרתו ,^ :,'ד .ו"כ תומשל 'א י"רתב | דחושה וריכזמ ךיניע [pir *אתיבז ןידה םירא
 ,הימופיל ד"טב ףפל y' ןמגרותמבו היפופיל C805 | ושוריפש ל"נ הייחא|* .ןתונ mme סמחהו

 4 .ויכ תומש) תרכחה םגרת הזבו יִפּול own דועו | ues םינישב ןחטנש המ b nb'ybn" רסה םירא
 שרד 6n ,'ג (m תפליו Gn יו"ל םש) תרבחמ C | תערצ p^ אתיבזו םינישה ןיב דועו םעלנה רבד
 יורוכבבו ,תיזזחכ ותפפל :הליל תוצח 'פ 'בר תורב | ores ,ג"ה) ףוסב בז 'עב יתאבה ח"יפ vpn ןייע

 תכלוהו תפפלמש C2) יא'כ «p) np שרד .א"מ | -אמס ps .ןתונ היהש סמחו דחושל זמר הז לכו
 ie var לעיפב לועפ ינוניבבו ,התימה םוי דע | ךי ני ש ומוקד הפיעל ןידה םירא man ןיקסנעל
 ב"בב ףייל ונממו ףול bep ףדרנו .שאב תפפולמ | לוט ךיניש pis cop לוט ans ורועישו 'וכו
 poen ,הב ןל תיל ףיילד .א"י יילוחב ןכו ל"גה | תירובז ומכ ותערל אתיבז "יפו ךיניע .ןיבמ הרוק
 D'w י"כב ה"כ אפייל own הנממו .יפייל n»n וכרעב y" הלמה וז ןינע לבא (א''מ 175( תואוקמב

amדועו .תואחסונ לש אפופיל םוקמב א"עפ 'ד ב"בב — [(זיפר  
 rYD תבשב י"שריפו ,אתפל ע"ייע אתופיל םשה pos n3 mb = qb (py ^b o =) ףל

DT CE CIEEONESהשא הפ  URSI EPIS 120052. EBD" |-rsces-fenתבחר  quy 

 ורזאמ (םש סירב אבוה) י"כב י"שריפ : ט"כק ףדבו | p^  ,ימד ריפש אתבשב יקוני יפופל CYD תבש)

 םיפופכ אלו ןיפוקזו ponte וירבא והיש ורכחמו | ןימחב ותצחרמ ומא ('הנש ןב דעו שדח ןבמ קונית
 xis SY ףיפלו 'גות ר " חיו gar ותפפלמו קוחש שבי סדהב ותחלומו ןמשב ותכסו

n " / / " 

 poo ו ב qM. dg שחל Rp יפופל .והזע  ךילנר:-דעו BPO - ןשקפמב
 ן"לקיוו ב"נש ק"העב הכו wiekeln Nn ז"נכשאב rb s M5) תומש) רנחיו ומכ וירביא ןירבחתמש

 — [ש'אלב C ןנחוי 'רד ארמימה וז רקיעו C ףיפלו ומוגרתד
 'פב (טמשנ 'או .לגרהו mob p» nos =) ףל ג"סבו (ב'עס "מק (n30 (* תויבח 'פד ג"םב
 לבא (.ב'ס תובותכ) ןילייטה ךומסד 'מגב י"פעא תלתח אל לתחהו G'yo טיכק (or ןינפמ 'פד

 ( cpmאפלמד ישניא ירמאד ונייה [אל] הב ןנשד אה | ,תבשב דלווה תא ןיפפלמש ןכימ 00 היט *'(

mx» )'ייפב  atmייפבו (?  xm5. ד"טב y32 רצ ט"רסב ג"הר ייפמ קתעוה כ"ע )3  wy:קלח ע"ייע  (oSהיפ  

 .םירא יא ויו .ייכבו ,ה"בו יב Ya ייכב (* .ןינרב דיל ייכבו ןמ רב ע"פדבו ב"ה י"כב זמחב לייצכו טייקו יבו יא ו"ו י"כב
 ע"בשפהב ןייע (? | .התוכז ,אתוכז ע'יפדבו אתיבז ל"צו התיבו ya יייכבו אתיבו בייה י'יכבו רייבו שייק יייכב ןוכנל ה"כ (*
 ןויגהבו ש"ע הנש ןב דע קונית ךורעב we הארנ כיאו ןימחל ךירצ קוניתה דלונשכ $53 :טיכק תבש ייפע חיכוה
 ותוא ךופל ונייה ךורעה ייפ ופפלמ להזב (א"יס (mu) np ידנוריג הנוי ירל Omm רוסא 'פמ איבהש (.הייכ) המלש
 ןכו (5 = .ייגה רקיע וז הרואכל כייאו לייכע ףפלו רבחו 'גרתו ש רח ן ב ד ע ייפאו וירבא ןירבחתמש וילגר דע ופירכמ

 ןייע (* y ףיפלו רבחיו םגרתרכו קונית לש םירבא רבחל אקוני יפופל Dn (אנליוו ם"שב) :זימק ףדל תבשב *no ייפב
 ומוקמב סיד ןייע : ז"מק mna ^w ןכו וניצנוש יפדב ?pn יר רטא ח"בבר ייג הייכ תמאב לבא ייגה וז לע המת ע"בשפהב
 אתגיגר ג"ונבו ,תחפטמ ,חיפט דומלתה ילמ ('1 .דיילו ויו ייכב ט"ק י"כב ןוכנל més )39 .םיסנ ירל חתפמ רפסב היכו
 עייפרבו ייכבו יציניוו 'פדב ןוכנל ה"כ )15  .הירבח היל ףייל ג"ונבו Ds י"כב היכו )7  .היתילימד ןינידסב ןיפפלמ . .
 רפח ב"ה ייכב )!  .אוהו סימב עייפרבו ט'ק יייכב ןוכנל ה"כ )€ any קסופ היה :ו'ופדמ ץוח האלהו יזיפ ר"פדמ
 יפילדב לי'צו יפלידב מ/יטשבו יפליירב ג"ונבו ופיילרב ח"בה ייגב «mé ('5 .לאושה cb3 דע ארמימה וז רקיעו תוביתהמ

 .ויופדמ ץוח עייפרשבו yp י"כב ה''כ Ü) .ןיידוי תיבב ךורעה ייגה םש ג"ונבו (םש (DUT ג"מ תועובשב סייש י"כב היכו

 .הפלמד ו"ופדבו ילכת sys היכו ( 9

- 

xn 



T יִפָל — Wow m» | אנ 

 םידיפלכ םידמחנו םיתואנ םירבד בוט רתוי ונתחנה
 ע"למ דיפל ליצאהש יטו ל"נה תיסרפה הלמה ןינעכ
 יוועלו 35 עטנעמעלע 'רפשדמערפ ללירב) 9
 לבא רעשיילפ 'ה תופסוה כ'ג "ייעו העוט (דפל 'ע
 הלמ ןינעמ דועו — ל"נ ps םדוקח 'עמ ותרזג

"bbרופיסה לעב 2 ל"נה  Erühlerזורכ והזו  
 — [ל"נה

 pb ע"ייע מ"לב הפ ומכ à ע'לבו ר"אלב) םּופְל *
 תובא gemüss) מ"לב יפל ומכ םופל כ"או

 םופל נ"שו rb 'בותכ sas ארעצ םופל ג"מ ה"פ
 אפרוח םופל נ"שו ב"ער vx מ'ב seme אלמג
 יורי וכו לוכא ךליח cub כ'פס ר"ב ,אתשבש
 )133 —( j3 y'"y b'b ר"בו ר"ע כ"ד ב"פס 'דהנס
 תככרהבו nnb.  ע"ייע חלשב 'תקיספ 6:ג'יש ,ביח)
 ןכ םופל נ"ע ג'ד «Ye) mo 'ורי ןכ םופל :ןכ
 (םופול) ה"כ ,ח"ל תישארבל 'א י"רת ,'וכו רמימ ךרצ

 .ךכיפל ומכ b^ עמשמל תיכרצ ןכ [םופל ל"צ]

 ,nach Massgabe יפל ,יפכ = מ"לב ומכ) '55

ce» owedלע  CBפד 'מגב ' n2ןיקילדמ  
nb (Ow nun)םעט  psיפל ןיקילדמ  psw 

 םירכד ולא 'מגב ןיקזינה יפ ףוסב C) ןיקילדמ
Co cux)ל"א  psןיבתוכ  nb)ןיאש יפל םעט  

 אלא ול ןתנ אלו םעט הינימ syl ^b  .ןיבתוכ
 םדא ינבל היה הלבק 'מולכ ןיבתוכ «psc ל"א
 היכורצ השועש השאה 'פבו ,יכה בותכל
 אעב 69 mo הקולח-הליאשה ג"םב-

 יאויל וכ הדוהי 'רמ ןנחוי 'ר הינימ
 אל 'וד אבילא םתכב םתכ תולתלוהמ
 איזח אקד םתה המו אתשה ךליענית
 א מלעמר אכה הלותהניא תרמא הפונמ
 אבילא ךל יעבית יכ ש'כ אליתא אק
 אפונמ איזח אקד אוה םתה ג"בשרד
 אילת אל יתאק אמלעמר אכה אילת
 יפל ןילות ןיא ל"א אנש אל אמלידוא
 חכומ ןכו ר"ב י"כב קר ה"כה"יחא]* .ןילות ןיאש

yoונינשש יפל .'ב 'ובותכב ה'נכו -- ש"ע 'א לת  
 'ורי 'וכו ןושארה םדא הארש יפל ,'ח ז"ע "וכו

i^b? nvוכו דדמש יפל ג'ע | ג'יד ' y'"y 
 תונזב םיפוטש ויהש יפל ו"כפ 32 ,שפכ 'עו ךכיפל
 םיטבשה לכש יפל : הפי ךלכ 'פ ר"שהש 5

mn sד'פ םידי ארקמ לש יפ לע =יפל ןינעב  

 ה"יחא]|* | ,(דמל ייפ ב"א) — .התהב אל ילכת
 יעב וניבר שריפ ןכו ,ב"א תויתוא ורסח מ"אפדב
 ע"ייעו תדומילה nes י"שריפ ןכו תדמולמ :ילכת
 ףילאו אפלאמ ומכ אפלמו ,יתבתכש המו 'ב תהב

 — [תעלבנ

N5500 696 י"למ)  Napf, Teller,היג0801,  
Schüsselםיאיבמ םהב רשא םילכ ינימ לכ  

 המק הכלהב (ןחלשה לע םינאת טרפבו לכאמה
 קמטצמ ירמתו אסייד אדפל (G'yo v» n3) הריכד
 'פד nuns .,('םינאת לש לישבת e" ןהל ערו
 היל wp Gy? v מ'כ) ןילעופה תא רכושה
 'מגב לשובמה ןמ  רדונה 'פבו ,אדפל yo ןיתיש
 ינימ 'ןיספולב יאמ 6o "יד) אטימורט הציב
 אדבע בהיד ארכג אוהה ידפל ןוהנמ ןידבעד םינאת
 'גרת ב"א) — .ידפל ינימ אפלא הירומגאל הירבחל
 אידפלב היתי ןילשבמ Cn יא" רבדמב) רורפב ולשבו

^pי"רתב ה"כ ה"יחא]* — .(תשחרמו רורפ י"לב  
 ינו לקשמ לע הזו איסופאלב 'א י"רתבו ,'ב

Aorע"ייע דועו 8325 הנבנ 996% תוכימסמו  
 — [אצפל ,ספל

 Feuerfackel, Leuehte) הקובא מ"למ דיִּפל =) דפל
 ,אמט ('דופלה (mro ילכד ינש b yy" ילכב

 ('כ יז םיטפוש) ביתכדכ הקובא 'יפ, דיפלה א"ס
cipumםיריפלה 'יפ (''םידיפלב םלאמש דיב  

 הלכה ןיכילומש ('לאעמשי ץראב inn 6 שי
 התסנכה emp Cn לי ל ב הלעב תיבל mas תיבמ

newלש ןיסדנוק רשעב הינפל ןיכילומו  yr 
 הכותבו תשחנ לש הרעק ןיעכ סדנוקה שארבו
 ןיריאמו ןתוא ןיקילדמו ןרטיעו ןמשו דגב תכיתח
 .ןהינפל ןהמ ןיכילומ ריעה ירמוש ינפל דועו הינפל

 ,laut, prahlerisch ג ג פ"למ (by דיפל

Gufenתודלות הלאו שירב הבר תישארבב  
 6 אבא 'ר רמא Cn) 27 בויא) זוב 5b (ל"פ) הנ

sewלוכמה רודב יל דמע דחא זורכ ה"בקה  nim 
 "יפ ה"יחא]* = .היל דיפל היל 'זירכ ירמא ןמת
 pem המ רבד לע ראפתהו ןורגב לוקב ארק פ"לב
 ל"נ הזמו Schmeichelrede תוקלחב רובד —3 23
 אל סוללעטסאקו ןיעוגעג ירבדב בוהא seo ס'ל

wanב'ער ח"ק 'דהנסב לבא  p?»אבר שרד (םש  
 חיכומ קידצה חנ היהש ^£ b זוב דיפל "תכד יאמ

qmsיפלו 'וכו םידיפלכ םישק םירכד םהל רמאו  

 ] ] ייפמ קתעוה 27 (+ .דיפל ייג לצא שירב «mu )5 ,ש"מו ןיספלב עיייעו ןיספולכ גיונב )? .מ'יבבו ןאכב י"שריפ ןכו )!

 ,ישי .'ראב י"כב )5 .ךורעה םשב שיירה איבה ןכו ךורע י"כב ה"כ (5 .4 דצ ט"דסב Yum קיתעה ןכו ט'ק י"כב היכ )7

 | | I יפל אמעט יאמ ג"ונב )10 .זורכ יקליבו ר"בב גיונב (5 | .ו"קתת זמר בויא 'קליב «nU אנהכ רב my ג"ונב )5  ,ש"וה

pavןיקולדמ  vomןיקלדנ ןיאש יפל םעט המ פ"א  |y:םש סיידב . 

T* 
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QU yb אוהש 5^ דועו .רווז 'עב יתחכוהש wes 
 םע ונינע ןיא םינפ לכ לעו .תובר ויתורעשש ימ
 יכ הלמה תרזג םעטמ קר אל ב"ר תעדכ ףולפל

 תוחיל תואלמ ויניע םאש םעטהמ םא  v0ךיא
 [ויסירב תובר תורעש הנלדגת —

 םינפלו ינפל ותכימסב אבו םינפ ןמ) "255 7355 *
(vor und inwendig, ganz inwendigמוי ' 

 םישדקה שדקמ 'ח קרופ mb יוחא ירפס .א'ס
 'מוי v^ .םינפלו (יינפל) ינפל הז (ג'ל ve ארקיו)
 3^ תוירוה : ג"יד ב'יפ תבש v^ : ח"לד א"פר
 א"עס ז"ט מ"ב הליאשהבו — .םינפלו ינפל סנכנ
 ייאלכ 'ורי ןייעו י"שריפ ש"ע םינפל ינפלו םינפל

 : ב"לד ט"פ

880008 irdenes Geschirr, % (י"למ (i 55 

y'"y Pfanne, Napfהאיפ ףוסב (אדפל  
me)איצומ תויהל תיבה לעב ךרד ןכש (ד'מ  

 ונקתמ טעומ קרי תיבה לעבל שישכ b" ,וספלמ
 ול שישכ ינעה ןמאנ ךכיפל ספליאה ןמ ורשעמו
 13 .אוה ינע רשעמ לש רמול לשובמ טעומ קרי
 (*וספלל np הנמ הרשע Cv'e 'ילוח) םדה יוסכ 'פד
 53'2 (אנינח 'רב C bebo ^b .םיגד ארטיל
 תורוהט ןהש (' תוינריע ןיספל לעו (ה'מ) תוידעב
 ב"א) — .ספליא 'עב ונשריפ רבכ תמה להואב
 רכזוהו ה"יחא]* — ninm» הרידקו ריס י"לב 'יפ
 ילוח ,פפלו mp ז"מ א"פ 'ורשעמב הרידק םע דחי
 יורי ,'וכו הרידק ול ותפשי . . וספלל חקי ,ד"פ
 רופא הרידקל דרויה qb xy .ט"לד ves "ירדנ
 ,הרידקל דרויב רתומ ספלל דרויה ןמ ספלל דרויב
 ב"פ ק"מ "m ב"ער ב"עד א"פ 'ליגמ v" ץובקבו
 ח"לד ד"פר 'ירדנ 'וריבו תורדקו ןיספל ב"ער א"פד

iy»ספל 'יפו .תורידקו [םיספל ל"צ] (םיספל)  
 'יכרע 'תפסותמ חכומ ןכו ךורעב 'יאדכ ספליא ומכ
 ,פפל ל"נה bn" ותרומתבו ספלא 'יאד ד"פס
 ספליאכ אלא וארבנ אל ץראו םימש ו"ל פ"ר ר"קיו
 הזה ספלכ m" ר"ער ז"עד ב"פ 'גיגח 'וריבו €«
 יעב) וניבר יג יפכ ג'פס 'ציב 'תפסותב .ויוסככו
 תומותס ןיספלא )206 מ"קוצ) טרופריא י"כבו (ספלא
 אתפסותבו םיספל ג'ע ב'פר ד"פ 'ציב "וריבו

nivירוס לקשמבו | .ןיספל 07 ז"מ קרפ  

 יִפְל בנ

 לש ותלורג bb" ט'יפ ר"ב ,'וכו ןתביח יפל ו"מ
qo ןיביחרמ ךיתונתמ יפל ה"פ vou ^m» wm 

 יזוז יפל רמוא לשמה המ ז"ט רומזמ ט"וש 'דמ
[mp — 

^eרדסו רוכח ןינע ףפל = ףול = אפל לעפמ) יפל  
(usammenfügen, anreihen('א) 'ורי 'גרת  

moy oy»םיצע ןהכה  (6n n ip)הילע יפליו  
 רדסי b^ לעפא אוהו ה"יחא]* .ןיעא הנהכ

 — [םיצע יריזג 'ב רודס a5 'מוי י"פע

 םופל ע"ייע ךכ ןמו יפל ןמ בכרוה = ְְּּביִפְל *
d שודיק" (deshalb, demgemiüss 

 ,'וכו םירפוס םינושאר וארקנ ךכיפל  mmo.ד"מ
 א"עס 'צ 'רדהנס .ןוזלח ע"ייע םירקי וימד ךכיפל
 :ז"ק  תומבי .מ"היחתב קלח ול היהי אל ךכיפל

&/D הדנ Uwe» y'"y ג'ע i"7 ג"יפר תומבי 'ורי 
 .'וכו תולקלוקמ ןהיתש ךכיפל ,תנקותמ איה ךכיפל

 c3 = םילופכב ע"לב ףפל ןושלמ wo ףּולפל
Dy בכרוהו Klebriges קובדו רובח jy 

lippus ימור ןושלמ ילוא וא Augenschmutz ןיעה 
  (das Triefen im Augeףולפל (דימ) תואוקמב 'ט 'פב

n) התאר 'מגב תקונית 'פב .הכמה דלגו ןיעבש 
  Croץצוח הניא חל ןיעבש ףולפל אבקוע רמ רמא

 ייפ ןכו הייחא]* .ןיעה תאוצ 'יפ ץצוח שבי
 תואוקמב ב"ערהו ש"רה  Deץוחש ףולפל :ב"מ

jp בפ :ז'מד "b מורת יורי יונכה םעו .ןיעל' 
 לש ןיפול םג הככ ןיבה ב'רו .הפולפל בהו הביא

 — !ודיב אוה תועטו vns אבה ךרע
2 

 ויניע יסירש ימ = ע"למ .ל'נ פול =) ןפל
 -der grosse und zusammen תוקובדו תולודג

(sehliessende Augenbrauen hatולא ןימומ '223  

 C ןיפולהו (' רוויזה אנת Cr nm22 םורחה 'מגב
 ויניע יסירש, p mer^ ישיפנד ןיפול C) ןימיתהו
 םהש py ילוח לעב ר"לב o^ ב'א) — ."תולודנ
 [הלמה ל"צ] (הלמ) תאזמו בע רירו תוחיל םיאלמ

ouxךוד לע תויתואה לפכב ןיעבש ףולפל  
wmה"יחא]* .(קודקד  ^bקתעוה וניבר  

 (.חיק «mn אקילייגנא coins ץבוקנ) ה"מגר שוריפמ

 'b יברע ןושלמ wi .ןמת 'עו רווז ע"יעו

 ה"מגר ייפבו רירזה ג"ונבו רווז עיייעו ט"ק י"כ ייגב רויזה וא רוויזה ל"צו ריויזה ס"טב םש קר יבו יא Ya י"כב ה"כ ('

 ה"כו )3  .ןפילהו jon יעבו ןיפילהו היימגר 'יפב (? .ןיריזה 'ציניוו יפדבו n] עייייעו רוויזה ל"צו רוזיזה ע'פדבו רוויזה

 ץבוק) הימגר ייפב היכו וספל ג"ונב (5 .רדס ילב ןספל 'ע רחא ספדנ (+ ,רימתהו ג"ונבו ןימתהו ןמת יעבו הימגר ייפב
v3ט"קו ר"בו יבו יא 35 ייכב ןוכנל היב )? .םש ה"מגר ייפב היכו )5  .וניבר ייגכ ןוכנהו (.ט"יש ףד אקילייגנא  

 ג"ונב )9 | ,תוירה : תוידע םוקמב ob ישמאו ליפאב יפדבו רסח ו"ופדבו ! הגיגח שארב ריב "33 ר"פדב שבתשנו

 דיפ יציב ינריו .ג"יד א'יפ תבש יוריבו (:היק (cU ספלא עיייע (my תואחסונה יונש נישו (y eni yy£ תוינוריא

 .תוינורא גיע ב"ספר

Mpeg, EETירק וש  VE."ד  ₪ > / - . 

 וי ו



99 

ein Gemüsekrautכ'ג אוהו  ampול בורקו לדרחל  
 י"רהמ "b nb^ יתמשרש ומכ ןאשבל 'פו ע"לב
 המודו אוה בשע יתעמש ינאו 5m קרצ יכלמ ןב
 א"יו . . הוש ןמעט ןיא לבא וירפבו וילעב לדרחל

omnןכו כ"ע ארב  spiע"לב  Ol eiכ"ג  
^e Le? (<<לבא ,ארב לדוח ,הדש לדוח  

wnר'עפל ןויכ  byע"ייע קרי ןימ 3-3 י"ל  
 -- [ןיספלב

 .ספל y'"y הָצַפְל .אָצָפְל *

 .ש"מו (Cows vn אפקולז ע"ייע )0« הקקפל *

 דיקפו ללשו חוקלמ מי י"למ 3^5( רפול ד
  (Beuteaufseher, Háscher voyשרדמ .

(b) אילפי ^5 השא וא שיא 'פ הבר רבדמב 
 יכרא ע"ייע תוכלמל םרסמו םספתו רפולה אב
 רנכ ו"פר .א"ח ךרא 'עב ה"יחא]* .ןירופיל

 תרבוחמ תויהל הכרדו הלמה וז לע יתוריעה  byיכרא
 (וכראנ  ^eחוקלמה לעב  peiץוכקחו ללשה לע

  spe v3'עבו ןירופמא 'עב וניבר 'יג ןייעו ןירפול
 רגת  swולש ןיריפולל זמר ו"צק כ"רד 'תקיספ

 ייג נ"שו םיריטל יעב ןייע וניבר 'יגו ותוא ורקדו
 יוועל 'חהו — םיריבולל 'קליה  ^pי"למ רפול

 מחדל  oremץורל רהממ 06 י"למ  mmול
der Schnelle, liperus עצמא ר"למ היאר כ"ג איבהל" 

 ץורימה לק  obwע"ייע סורפל הבתכנ הלמה וז
 — [םורפלורקמ

  sno — np5ס"לב  «nobיפו ע"לב אָתְפִל ><
 המב 'פד ג'סבו (ט"מ) םיאלכד ק"פב 6

 תחת ('ןונצו תפל ןמוטה G'yo ינ תבש) ןינמוט
 בר B^ .['וכו] ןילוגמ וילע תצקמ ויה םא ןפגה
 ןינוממ תוהמיאה םאש הז אוה תועט ("ייאה
 אקוד אלא הלועמ העירז וז ירה ןילוגמ םילעהו
 םיאלכ םושמ wenn וניא ןילוגמ ןתצקמ ויה םא
 ואלד תיעיבש םושמ אלו ("' והנינ ןליאב קרי ואלד
 םתה אכיא יאד רשעמ םושמ אלו והנינ העירז

ngo -אָתְפָל — ) Dn5 

apb5האיפ 7 ,הָצפְל ,אָצָּפְל  Dx" reoןירהכ  
 UP כ"ד ח"פ םשו 'וכו [אספל ל"צ] (אפיפל)

jb mopmרקיע א"עס א"כד םשו ,אספל וג  
 ,אצפל ןמ ליכא הוה אספל אוג ןמ אל הלישבת
 אכרוצ אלא טוקלת אל ,ד"לד Ye תיעיבש 'ורי
 ןינעה הזו ,תשחרמ לש לישבת ךרוצל 'יפ ,אצפלד

^vהשע ,ז"לד ו"פס תיעיבש  vbלש דחא ספל  
prיילוחב ןייעו  boyופפלל חקי ] — 

(Steuerüberrest, Aovmg (י"למ ל"נ pe^ "eo 

 הזה שדחה 'פ הבור תומש שרדמ
 הריפרופ תונויגלה ול וקרזש םוכודל לשמ (ו"טפ) םכל
 י"לב b^ רטשה תא ףרושו ספיל הנופ השוע המ
 ןוכנהו ןכ b^ ןינעה יפל קר ה"יחא]* = ,חוקלמ
 םלשל ןיבייחש סמה תיראש b^ ל"נה י"ל איהש
 הז רואיכל wem 168 א"ח ר'טב ז"מיר תעד ןכו
 ,ז"מירב ש"ע Spartianus ימור רפוס ש"מ שרדמה

 שירב Yp"n 6'ב"מ פ ר"במ yas איבה 'ג ספ 'עבו
 (b^) םיטפושה טופש ימיב יהיו ינימשה םויב יהיו
 'תקיספ "םכ ל םתחקלו הכופד 'תקיספמו
 ךלמל ספיל תבייח התיהש הנידמל 6 ב'פק דצ כירד
 ןיספ Dy אוה דחאש בשח יכ וניבר B" אלו 'וכו
 שרדמה הז ה"כו אוה תישרש ד"מלה תמאב לבא
 'קליבו 5^3 'יסר רומא 'מוחנתבו ר"תסא שירב
 ץובקה w bios^ ךל 'פ ר"להקבו .א"נרת זמר רומא
 — [יספיל :ךלמיל אשיאה םשו 'פ הבר nma ןיספיל

 לדוח יניממ ןימ [Ol רעו ם"למ (boy ןֶספל
wilder Senfוניבר תעדלו  Andornתעדלו  

(wilder Kohl 2/5םיאלכ שירב  w*)לררחה (ה'מ  
 לאעמשי 'לב ארקנו אוה בשע b^ .ןספלהו
 בתכש הז jb אריכסו .(*ו"יבורמ mom (*ןאסבל
 ץוח .רמא יסוי 7 (GU PO םיצקועד ןורחא 'פב
 — :הז ומכ אוה ןפפל C [ןיסלובה] (*(ןיספולבה) ןמ
 noy רשא ירבדמ בורכ pb יימורו י"לב b^ ב"א)
 (*ןיסובלוב לבא לשובמ לכאנו סופנ לש noy ומכ
 ב"ר ה"יחא]* .(יתשריפש ומכ רחא ןימ אוה
 והניבוייחל ינה יפרטצמ אל תותפל ישאר )235 ש | (lapsana = Jvejávn Qoueyevo 'ורו .י"לל ןויכ

 np ינימש ימוחנתבו )3 .טמשנ ע'פדבו ,ייכ לכב הלועמה ייג יפל )? .ביכ ם"טב ע"פדבו ,ייכ לכב הלועמה ייג יפל )!

 ילב ביינש ק"העבו ןסאבל םש קר םש ייאלכב ךורעה םשב por יכלמ ןב י"רהמ תרוסמ יפכ ןוכנל היכ (+ .פמ nw יט
 ילרהמבו marrubium רילמ marrobbio טיייאלב )5 .ןספל טייק י"כבו ןאסכל ע"פדבו ןאסבל ל"צש הארנו ןאסב לאעמשי

n/3 )5 .marruvium רילב = יפל וניבר ייפש הכמת עיייע ו"יורמ ליצו וזורמ ךורעה םשב ייא צימ ןב xnו"ייורמ  

 .(שיימו דייק ביח) ןיספלב ע"ייע ןיסולובה ליפאב יזיפ ר"פדבו ,ט"ק י"כב n3 (?  .םינפב יתנייצש ומכ ל"צו ו"ופדב
 גונב )9 | .ץ"ומ כייג wy ןיספלב 'ע mos ךורעה איבהש א"ס ייגכ התיה 75 'יגד הארנו ןיסולבה יצקועב ג"ונב (5

 לבא ארירש 'ר זירפ י"כבו n^ בר ו"ופדב )!9 .תיגונצ ב"פר ייסר םיאלכ יוכלה ז"ואבו ,בימ ה"פ 'ורשעמב היכו תונונצב
 ךורע דומלב ןייעו )!5 = .ל"נה זיואבו ייאלכל ש"רה ייפבו םש א"בשרה (ni^ תבש יפסותב אבוה ןכ יכ py יאה יר

 יבו יא ויו ייכב הייכ )!^ vy ייבוריעב י"שר ש"מכ יוה םר כ ב םיאלכ אלדר rm בתכ אלש םעט ח"ל רצ תבש 'סמב

 .ליכה זיואו תבשב איבשרה שירה תקתעהב (mo ר"לו טק
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 4 (אתפול =) אתפל — אַּפְל =) n5 דנ

 בייחו הציחמ לש לתוכה לעו לתוכה הז לע הרקתה
 וניאש י"פעאו הציחמ לש לתוכ תאצוה יצח תתל
 אלא ודגנכ לתוכ הנב אל 'יפאו לתוכה לכ דגנכ
 וא אזירפא וישכע וב השעו ורצחב לתוכ ול היה
 אנוה בר הדומו א'פ .לכב בייח ירושכד אתעבק
 ודסו הנבש לתוכ יצח ותואב ףפיל םאש אתפולב
 ןרק השע וא ומילשהל ותעדב ןיאש ודצמ ריסב
 דגנכ ברעמ דצמ היה הנבש לתוכהש ןונכ תיוז
 יצח הזו וריבח ןיבל וניבש חרזמבש רצח לתוכ
 ןופצמ ודצמ ושארב אוה הנבש ברעמ דצמ לתוכ
 בושד היתעד ילג הברה וא טעמ וא דחא ןינב הנב
 בר (nm ךמס אל ךמס אלד יאמלו ומילשי אל
 ןיצורשכ לתוכל ןישועש ירודיג ןוגכ אזירפאב ןמחנ
 יברעמ לתוכל חשע ירושכד אתעבקבו וילע ףיסוהל
 ודצב םיתש וא תחא הרוק םש םושל םוקמ הנבש
 ןהיתש ןיבש לתוכה לכ רגנכ ךליש לתוכ לש

wwהיתעד ילג תוכומס םישי הרוק לש דחא  
 הרוקהו השעש לתוכל הציחמה לתוכ ןיב הרקיש
 אתפול b^ ה"יחא|* ,יברעמ רצב תכלוהש
 ןכו רוביח אתפול כ"או רביח ףפלב ףול לעפמ
 ףופיל 'למ אתפיל שאגימ ןבא ףסוי 'ר 'יפ ןכו י"שריפ
 'יפב ה"מגרו ,ומוקמב מ"טשב ןייע רוביח אוהש
 םאש אנרק :אתפולו אנרקב :ל"זו בתכ ב'בל י"כ
 ותוא דגנכ אלש קוחומ ךמסש לתוכ ותוא ליחתה
 לתוכ ותוא לש ופופ אלא וריבח היבגחש לתוכ
 היבגהש לתוכ ותוא לש vu רגנכ ותא ךמסש
 voy ןילגלגמ ןיאש sim בר mm אהב וריבח
 ותעד היה םאש ןרק ותואב וקלח דגנכ אלא ןתיל
 אל לתוכה ותוא דגנכ ולוכ רחמו םויה וכמוסל
 ץידנפנא אתפול רחא דצל ונינב ךשמ הנוב היה
 |יובנא ,גנאהנא = appendiee צ"לב =] ז"עלב

 omo לש הבוג דגנכ לתוכ יאה qo אלש 'מולכ
 וריבח לש לתוכ תיצחמ דגנכ והיבגה אלא וריבח
 הדומ אהב טעמ voy תורקל אלא תיכ םושמ אלו
 ותוא לש הביג ותוא דגנכ אלא ןתי אלש אנוה בר
 — 'וכו רתוי והיבגהל ותעדב ןיאש יפל אתפול

meןירוקש תומוקמ שי 'ז 'יס בקע 'מוחנת ל"נ  
 'וכו רב תסיפ יהי (x^ אתספ אתותפיל תפל

 — [תפל רובח אוה תפל 'מולכ

 אתבוית אצמנ תבשב ןילטינו רשעמב ךנהל
 ןניפלשמל ךירצמ sp אלד אנוה ברו לאומשד
 הכיתח ןכו «"O 5553 ט"פ טחמב . ,('ןניצדמו
 םיאמט םימב ולפנ םא 'יפ ימג לשו תפל לש
 ןכקמהו (*ם תפ לה (nb Yo כ'חאו ותשו
 ,(אימ זיפ תודוככ) ולא ןימומ קרפב טוקש ושארשו
 אדילגרגל הישיר ימרד ןתפל (ב"ער io תורוכב) ירמג
 הלעמל בחורש תפלל המוד ושארש,, 'יפ אתפילד
 ה"מגר 'יפמ קתעוה ה"יחא]* ."וידדצ לכמ
 ןכו G'yo זיק x אקילייננא vo ץבוקב) תורוכבל
 ,ו"נ 'וכרב נ"שו יש יב"ח 40333 y'"y י"שריפ
 ץובקהו .א"מ ve 'יאלכ תפלה שאר ומכ אוהו
 ב"פ תומורת 'ורי ,תותפל ישארכ ב"עס ט"י 'דהנס
 yo א"פ "יאלכ ה"נכו תותפל ישאר ג"עס א"מד
 'יצקוע ,תפלב רשככ ר"מ ז"פ 'ילוחב ץופנהו תפלה
 לעוש : א"יק 'ובותכ ,תפלהו בורכה יסלוק ר"מ א"פ
 ויה אל «C ב"פס םיחספ אתפסות .תפלב ןניק
 ,תפלל האיפ , .qni . תפלל אלא (האיפ) ןינתונ
 אל :תפל p Yon" ר'ב s Yo תוכרב 'וריבו

nbאתפל .א'ער 'כ ק"ב אתפיל ס"לבו .ש"ע  
 mb vy לע פה ונממ «ni ב'עס ד"מ תוכרב
 npo א'עס ו'ט 'ציב לעפ תא neb5 .ט"נ

 « "22 m(ס'ש  im[אתפלמ —
 'יפ אתפול =) אתפל  o'53אָתּופיִל  manקובד

Anheftung, Verbindungתכירא 'מולכ  

 ןיפתושה 'פב Anbau) ותלוזו לתוכב ןינבה תפסותו
 אתפולב sin 23 mme 6? 22 רצח לתוכ 'מגב
 אתעקבבו (*אזירפאב 5m בר הדומו C nw ןרקבו
 הנב אלש ןוגכ אתפול, לאננח וניבר p^ .ירושכד
 יונב לתוכ ול היה אלא הציחמה לתוכ דגנכ לתוכ
 לתוכ דגנכ וכיראהו וילא רביח וישכעו ןכל םדוק
 ןטק היהש וא תיוז ןרק ול השעש וא הציחמה
 רועישכ אלא בייח וניא והלוכ ינהבד תונרקב וביחרהו

Cowוישכע הנב אל 'יפאש ןמחנ בר הדומו  
 הציחמ לש לתוכה הז דגנכ לתוכ ול היה אלא לתוכ
 nme ןשיה לתוכה ותוא לע השעו וישכע דמעו
 םהילע תתל םינכומ םישרק ןהש אזירפא ורצחב ול
 תונולח ומכ ןהש ירושכד אתעבק וא הרקתה תורוק
 nnb ותערבש ררבתנ תורוקה ישאר ןהב סינכהל

 המ «wy הנשמה שבשל קחד םנה לעו ל"הזב בתכ ךורעה ירבד קיתעהש ירהא 'יאלכב שיירו (pium םיטב ר"פדב )!
 תפלו תפל לכא בייהמד יטישפ קרי רשעמד nons רשעמ יבג אלא םוקמ םושב ןכ וניצמ אל ףוריצ yi רשעמד ייפש

 לע שיימ ןינעב ןייבמרה ייחב jy דועו גיתרה תטישב םלופלפ ןייעו םש ז"ואבו א'בשרה on שירה ירבד ואיבה ןכו כ"ע
 גיונב (*  .ןתפלה ע"פדבו và דייל יא "iq ייכב ה"כ )*  ,תצקמב היד תבש יפסותב ןייע דועו םינואגה תצקמ ייפ
 ר"טב ויופדב f)  .ךורעכ כ"ג וסרג םה יכ הכומ ביבל מ"טשב ואבוהש א"בשרהו דייבארה Cb ךוהמ לבא אתפולו אנרקב
 ןיא ןינבה תלחתמש יפל אשוריפ יאהב ארבהסמו ל"הזב םייסו ויהוילעב הנוי ירמ מ"טשב חייר ייפ אבוה כ'ע )5  .אזיפאב

 .ש"ע (n3 ךמסש המל אלא הז ןינעב ותוא ןיבייחמ
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 םירבדמ א"נפ ר"משבו) וירחא םיצילמש םתוא :םשו
 לעפתהבו (ןיצצולתמ ז"ית זמר ידוקפ 'קליבו ,וירחאמ
 .א"פ 'ישודיק ,םנהיגב לפונ ץצולתמה לכ םש ז"ע
 דח ג"ע ה"ד ב'פ 'וכרב 'וריב ם ש הו ,ץצולתמ הוה
 ץל מ'לב ןצייל היהש ןאכמ 'א רומזמ ט"וש ,ןציל
 ,םיצל וב ןיננגמ ,א'ק 'דהנס ,םיצל תכ .ב"מ 'טוס
 ד"ד א"ם תוכרב ̂ ץובקהו ,םיצל בשומ ^in ז'ע
 Yb "ub 'ורי ,םינציל וב ןיאש רוד ךל ןיא ד'ע
 ;ןה ינצילד :ב"יק םיחספ ?qur  תעיס + ג'כד
 םשהו .לארשי cov ב"נפר םשו א'נפ ר"מש
 ר"מב ג"ע ה"ד ב"פס תוכרב 'ורי תּונַצילה :טשפומה
 ב"ער ב"יק םיחפפ אתונציל ,חירל 'פ ר"שהש ,ז'פ

DIET.ז ;'ב ,'ב ילהקל 'גרת .ד"מ ז"ע ב'עס ה"כ ', 
 ואיכ ?ye" תוצלפ שרד טעמכ 'פ ר"שהשבו — 'ד

C7םשו ,תוצל ירבד ץיפמ אוהש הפ : "p(וקפנש)  
 — [תּוצְל רבדל [ורקפנש ל"צ]

p?הצילמ —  (sehwungvolle Redeלשמ ןיבהל  
 ,6ו יא ילשמ) הצילמו

"ubג'ג תוינריב  Cyףפט 'עב ונשריפ רככ . 

apo po33 ע'למ ל"ג יקל  quyךכרתה  
 לרעה 'פב weich machen, schlagen) האכהו

 ןקז ול ןיאש לכ A68) תומבי) 'מוא רזעילא יר 'מגב
 ורשבו ךר רעש b^ .קילחמ ורשבו po" ורעשו

ponםיקתנהב .םדא ינב ראשמ רתוי  "bייעגנב  
GU»קד רעשו  wpיוקל )9 יג"  xpהמב 'פב  

 (איעס חיכ n3) ppm jb אצויה לכ 'מגב ןיקילדמ
 רועב [ןהכה] קיזחהש ןוגכ, b^ .ןהכ ריב הקלשו
 -- .6"רתלאל תערצב הקל ודיב ונדועו וקדובל
 וקלו דיי ,יה (moe לארשי ירטוש וכיו 'גרת ב'א)
 ןמגרותמה בתכו ה"יחא]* — .([לארשי ינב] יכרס
 תודרל אלא וניאש האכה ןושל לכ :הקל שרש
 לצא ןכו .'וכו תוקלמו יוקל 'שלב םגרותמ רסילו
 pa הקול אוה ןכהו ven ^D אצת יכ ירפס ל"זר
 לארשיש טוש 'ב 'שרפ חלשב 'תליכמ  ,ויפיתכ
 .םיעברא הקול א"מ א'פ תוכמ ,תוקלל ופופ וב ןיקול
 . .יקל יאמא ב'עס 'ד 'רומת ,םינמש הקול ב'מ :םש
 מ"ב ,ופוגב הקול : ט"י 'מוי .יקליל .'ה ,יקלד יאה
 רתויו רסחב «np : ח"לד ז"פר תועובש v^ ,ג"מ

my! —האכה ןינע  "yח"כ תבש דפפה וא תערצ , 

 dicker בע הרידק השעמ 9% ע"למ ל"נ) ןתפל
proiתפלמ לישבת 9% ע"לבו תפל 'למ וא  

aus Rüben bereitete Zukostב"ר  תעדלו  "bb 
aus Gerstengraupen bereitetes Kuchen- 0 

 ןכו 'מגב השקמה המהב 'פבו ?C 'כוס שירב (
 ייעננב רשע השלש 'פב ןנתד 6א'ע 'ילו השאה

eri»יתפסותב ןכו  (^bןתפל .ןתפלב הלכואו בםימ  
 ןירועישה ולא ('ונעמש ,ששב 'עב ונשריפ רבכ
 תפמ תוזירזב לכאנ רתוי ןיטח תפ ורמאנ ארמוחל
 תוזירזב לכוא רתוי ןגוהכ בסימ אוה םאו ןירועש
 יממ ןתפל ול שיש «ob i בסימ וניאש יממ
 השעמ י"לב ןתפלא p^ ב"או — .ןתפל ול ןיאש
 שבדב וא ןייב ברועמ בע חמק np השענ הרדק
 ,(הרדק השעמ לכל ןכ mos ל"זחו רחא ןימב וא
 'יפ יכ יתוריעה רבכ שיר .ב' ששב 'עבו ה"יחא]*

 ןכו ,םש 'עב וניבר ייפש המ Dy הלועו ןכתי ב"ר
 איבהו nen ny לכאיש רבד לכ ya" ג"הר 'יפב
 ,ןתפל אבה חלמ אבה א"ער 'מ תוכרבמ היאר
 nop ואיביש דע עוצבל יאשר עצובה ןיא :םשו
 ןתפל ג"הר e^ רועו .דחאו דחא לכ ינפל ןתפל וא
 קשעה יכ 'פ ר"להקבו ,כ"ע תפה וב תפליש רבד
 ma הז ןיתופל ןילישבת ינש . . ןתפיל ראובמ
 הרזגהו אוה שורד קר הז לכ לבא ןירבוחמ 'מולכ
 בויאכ לפת — ךרעה תלחתב יתמשרש ומכ ןייע

oonקיתעה ןכלו תפל ומכ 'גרתה איבה  ne» 
 אחלמ אלב אנתפיל אלכאתאל רשפיא תילד

 -- וכו

ybלותה ונינע ץּול מ'למ)  spotten. apbiףדרגו  
 מ"ל 'שרפ הבר תישארבב 05 ע"ייע זול םע

 תומוא לכ וסנכתה 'מוא הדוהי CQ (ח"לפ ונינפל)
 ואצמ ףוסבו ןהל תקוחמ העקב וזיא עדיל םלועה
 y אוה םיצלל םא העקב ואצמיו הימחנ ר'א
 "(( הנוממה nnb רמא 'פד ג"סב ,(ר"ל si ילשמ)
 ןיעייסמ רהטיל אב ול ןיחתופ אמטיל אב (ביעס חיל

Cimsםש ילשמ 'מאנש ) pwאוה םיצלל  p» 
 ץצולתמה לכ ?Cn ז"עד ק"פד 523 4n jm םיונעלו
 לא התעו (ביכ ,חיכ ייעשי) woe voy" ןיאב ןירוסי
 pen ה"יחא]* .םכירסומ וקזחי ןפ וצצולתת
 בשי םאו 'וכו ץל ןכיה בשי sw רחאמ ז"עב
 x^ תצלו ois בותכה וילע ץל םאו ץולל ופופ

 mu 'ילוח .תערצב תוקלל ye ר"מש ,ליעל ןייע | ,'וכו וירחא ןיצילמ ויה ב'נ w^ vew לי עפ ה

 חיל האלהו יזיפמ ע"פדב לבא ריב ט"ק דיל ייב 'א ויו oves (vox ןוכנל ה"כ )?  .םש ייעגנב םייבמרה ייפ ןכו ('
 סיש יייכב m )5 .n תנש רחשהב שיימ ןייע וגלש תוישרפ יקולחמ רתוי תחא v5 תוישרפב הנומ וניבר יכ עודיו

jyתבש יפסותב  mos sspזיפ ריפרב (* .ןיהתופ ג"ונבו ןיסרגד תיאו ' ck anm)לבא ןילות רמוא רזעילא יר ס"טב  
v3ייפמ קתעוה כ"ע )5  .ייל ליסאבו מ"אפדבו ט"ק  nwאנליוו םישב . 

«Mu 
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 Ye מ"ב .חמש npib ," תוכרב map )5 ,ה"כ פ'ר
 'ורי ,ידיב איה nmp5 .י'ק םש ,ןלזגמ חקול א'עס
 לע פ ג .רשעמ ףסכב חוקלה : ט"כד ב"פ םיחספ
 ףסכב חקלנ . . חקלנ וניא ג'מ .א"פ ינש 'שעמב
 ןיאו ב'עס ב"מ תוחגמ np : ה"כ 'ילוחבו רשעמ
 םש הו .החמומה jb אלא ןיחקינ ןיאו . . תיחקנ
 ב"'ב האלהו ^b ,ז"ט מ"ב Küufer םינוק .b^ תוחוקל

arpלעפתאבו לעפנב ןיאושנ ןינעב ('ג  "rp 
 חקי וכ &C :דיכ םירבד) הרות הרמא המ ינפמ :'ב
 ^51 שיאל השא npon יכ בתכ אלו השא שיא
 החיקל ם שהו .ןירבוגל ןחקלתת £22 + ב"נ 'ובותכ
 Ty ו"כד ט"פר 'דהנס 'ורי : ז"ד ו"פר תומבי 'ורי

yםיחוקיל ,ןיחוקיל טשפומה םשה  (das Heiraten) 
 ,א"ער ב"פ 'ישודיק .כ'ק ב'ב ,ב"י 'טוס ץובקב קר

wy -- :5ע"ייע ד"מלה תטמשהב  mp 

 ,sammeln רזופמ רבד תפיסא jy מ"למ) טקל
auf-, ablósenדגב תריפת ןימל לאשוהו  

 ראותה ; Nachlese מ"למ (bp5 .flicken l3 ע"לב ןכו
 ע"לב der Einsammler &b3p5 5/53 אָטיִקְל .אטּוקל

LBולא 'פד ג'סב (םינפב דוע ןייעו דבע  
 ןטקוללו ןללומל aepo v» pm ןיחלגמ
 םדאכ אלא וכודכ רפות וניא 'יפ
 טקלמ וניאו ןאכמו ןאכמ טקלמה
 רבכ (א'ימ דיפ האי) טקל טקל קפסש ,('רד ס כ
 '033 ךשנ והזיא קרפב .['א| רח ךרעב ונשריפ
 טוקלל G'yb ב'ע מיב) רעשה אציש דע ןיקסופ ןיא
 האיפו החכש טקל טקלמה ינע, "פ (רכומלו
 wp אלו ערז אלו שרח אל 'מולכ טּוקָל ארקנ
 הטיקלב אלא ודיבש וללה תוריפב הז אל יכו
 «man התתפתנש הרענ 'פד ג"סב .('"דבלב
 p" ,(*טוקלב הפוליחו pas רב m" ר"א €
 טושפי אצישכ םידגב ושיבלה סא וטיקלו וריכש
 Cry "n השקמה המהב 'פד ג'פב C sv כ"חאו
 היהש ןוגכ b anb^ טקלתמ אברל אניבר ל"א
 היהי הנצבקת םא הנה טעמו הנה טעמ רזופמ רשב
 'גרת C5 sw ארקי) התצנב ותארמ -- 6 הברה
 יבטוח 'גרת ב"א) — .הטקלב C nppebr ['א] יורי
 יפדב ה"יחא]* — .ןיאע (*יטקל (א'כ יט עשוהי) םיצע

 epo .הקל — קל ונ

 א"ער 3^ תבש ג"מ ,ר"פ "ירישכמ ,הילוכב התקל
 ןמז לכ ,ט"כ 'כוס ,לתוכה הקלי אלש ליבשב

 ,הקול המחהש ןמזב םשו ,'וכו ןיקול תורואמש

 . . הלחת הקל אוה ('ימעפ הזיא) ד"פ b 'תפסות
 CUT ר"פר ק'ב 'וריב לאשוהו .הלחת וקל םה
 וזב : ח"ד ז"פ תומכי v pio^ ןידה תדמ תאצמנ
 .ט"פ «mb אתפסות ןייעו .הקול ןידה תדמ
 אתפסותו "יעגנ תומכי p5" לועפ ינוניבו
 'תפסות ל ע פ ג n 'שרפ עירזת ארפס ל"נה תומבי
 תבש ליעפה .הלחת qv הקלית ל"נה 'טוס

campףד 'שודיק האלהו .ב"כ תוכמ  bןיקלמ . 
 1 m לועפ .יקלל spon ioo  ןישודיק
 ם שהו .הקָלּומו רבושמ אוה ףא : ותומיו תשרפ
 ^n  םיחכז :א"ע ev inu Qn ^m" הָתּוקְל
 ב"ל ,ב"ל םירבדל popyw םוגרת :ז"'ט 33 ,ב'עס

 — [תוקלמ ע"ייע רועו — ,ןוהתוקלו

 ונדמליב decken ךחל םע s מ"למ ppo =) קל
 ןועדגל ה"בקה רמא .(C05 mon תומ ירחא שירב

 םיקקלמה [שיא] תואמ (' ש ל ש ב o) םיטפוש)
 םהיכרב לע וערכש םתואש םכתא עישוא םדיב
 jn mns ,האובבל םידבוע ויה תותשל
 םשב ב"ט זמר םיטפוש 'קליב תצק יונשב אבוה
 היה ןועדג לש ורוד ,, ה"בקה רמא 'מוחנתה
 שיא תואמ שלשב ה"בקה ל"א האובבל הוחתשמ
 רוכזד 'תקיפפ — .לארשי תא עישוא םיקקלמה

cv»חלשב 'קלי  moקל םע . . קלמע ב"ספר זמר  
newבלככ לארשי לש ןמד קולל אבש  T! 

 אלו יתדמל הרות הברה inb "mb .קלמע ע"ייע
"menקקלמה בלככ "פא יתוברמ  jbםיה . m 

 ע"ייע תקקול b^ )« תקלמ איהש ינפמ ג"מ ט"פ
ponל פ ל פ — 'ב  ^vםימה ג"ע א"יד ח'פס תבש  

 203 .ב'ד א'פר ק"ב wv" ,בלכה ןהב קלקילש
 -- [ןמשה תא קלקילש

 mes אשנו mop .הלבק ונינע sb חקל *
(kaufen, nehmen, zur Frau nehmenא ') 

 pem ולש תא חקל ג'פ ר'מש :הלבק ןינעב
 ר"ב .ח"לד א"פר 'מוי 'ורי .ז"ל : א" 'כוס הָחיקְל

DU קר טיק 33i ריפרב ןוכנל n'3 (3 pi va ששב ע"פדבו ט"ק, ?) דייל יבו יא ו"ו ייכב 'יל v33 ןוכנל ה"כ (t 

 מיב יתפסותב ס"טב היכו חקולל ם"טב  vesג"ונבו  ,רכומלו חקולל  neasטוקלל ס'יטב עיפדבו טוקלל לייצו טקולל
 ייפמ קתעוה (+ .ווכמלו «^ win nדומלת :חיר םייס םשו םש מ"בל מיטשב  vיר « pnתורייעה לכ ימא

mam) (5  ,ג"ונב בלקיט (5 Gy ייד היפ מייב יוריב ןויעו »y ןיקסופ הירבטב רעשה אציש ןויכ הירבטל תוכומסה 
 טיקלב ה"דב םש ןייע יישר םג ןכ שריפ ןינעה  cmm.ש"ע יבותכב מיטשב אבוהש אמק ארודהמב יישריפב ראובמ

 ( םוקמב םצעה בור הפוח וניאש טקלתמ םצעה תא הפוחש רשבה ימולכ ייפ (.וילש ףד יגנא י"כ ץבוק) הימגר ייפב

 הקקפלו ךורע י"כבו ע"פדב ןוכנל ה"כ )5  ,ובור תא הפוחש דע תומוקמ המכב טקלתמ אלא רחא  qui Dowר"ב ייכבו
 ךורע י"כבו שימו הפקולז ע"ייע .הקקפל  qunייל ריב ייכמ  nbnרתינ יטקלמ ג"ונבו יטסקובב היכו )* .ישו רי

 .יוועלל ריתמע ןייע 'גרתב תואמגור

GSCו שי הו יא  S; £z DCו.  

da ) : d NU 
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^bל"נ ונממו בתכה ןגשתפ קיתעה ןכו םיננעתמ  
 D^ /r א'מ 'גרת דמחנו גנועמ b wp5^ ראותה
 'ב י"הד 'גרתבו אתנשושכ טיקל לגלגס p5 ,ו"כ

deleetare ר"למ אוה עוטק ילוא pb mo" 
 .ןיקסנעלאמס פ"ר תערכ

 ריעה שרדמ (םינפב ןייע (ein wenig אטקול "6
 אטקול אטקול יל nv אל םע יתבר

 אטפלטק סרג ךורעה לעב לבא תואסרגב בותכ ןכ
 רתי ןיא ךורעה ib" ה"יחא]* = .ש"ע םרג הפיו
 שממ אוה (' אטקול אטקול יכ וניתסריגמ תאש
 תורב שרפל שי ןכו yo טעמ (o A3^ 4:5) ם"ל
 ותואמ וקול npn טעמ אנ הטקלא רמאתו 'פ 'בר
 = הטקלאו שרדש ל"נו הל הפצמ איהש תיבבש
 רמול טעמ ןושל הזחא אטקול הספת 'מולכ הטקול
 טעמ תביתש ל'גו ,טעמ קר ףוסאל nmn התמגמש

 — [אטקול לע תורוהל המינפ ןוילגמ האב

 b" תויטקלא 'עב 'מושרה 'סו ע"למ) תויטקל
 ישילש 'פב Gommerhiüuser) ץיקה יתב

 ןיפירצה «^CU n תוליהא ףוסבו (זימ תורשעמב
 רבכו תויטקלאהו רחא רפס תויטקלהו ןינגרובהו
 תוטיקלאהו הנוכנה 'ינ ה"יחא]* = SN 'עב ונשריפ
 26 ט"דסב i'm 'יפב יתאצמ |« יתהנהש ומכ
 רדח אוהש ץיקה תיב C ^b רבכ תויטיקלאהו ל"זו
 :by כ'ע C אטיק תיב ףסוי בר םגרתמכ הרקמה
 בותכל ןוכנ רתויהו :תויטקלא 'עב וניבר b^ ויפ
 העידיה 'ה תמועל אוה לא ע"לב יכ תוטיקלאו
 אלל העידיה 'ה תא לפוכ תוטיקלאה 5/8 ירבעב
 ינשב ש"רו ם"במרהל מ"יפב 'יא ךורעה 'יפכו .ךרוצ
 תורשעמל קרצ יכלמ ןב י'רהמ 'יפב ה'כו תומוקמ
 צ"קהעו .ש"ע םירחא םישוריפ ינש רוע םנשי םשו

vYaw53 שיוהרמוז י"ע וזעול הפי '& = Sommer- 
— [haus 

 ,א'ח 'עה הזב 'מושרה י"למ ןימטקנא =) ןימטקול
 א"ם (CYD na ןיווהט ו'"נק

 ,א עכ רנשרהיפ 132( (ןימסקנא
 ty bp ןויכו (usa י'כב pa n ה"יחא]*
 יכ יל ררבוה תעכו ישוריפ תוכיראב ש"ע ןימטקנא
 "כו םדיג אפכאד NODI :םש NT^ א'פ
 — [אנליוו ס"שב תבשב ספדנ ןכ יכח"ר ל ךייש

GNסיִטְנֶנֶמּוקּול  ^b)טפושל הנשמ 'צמא 53  
locumtenentes, Richterstell- 

  Gertreter'רדמ  mbnn'הל וריש היוללה רומזמ
C סיטננטוקול ול שי סוכוד (ט'מק רומז שדח ריש 

 ב"רש ינפמ ותארמ ןויצ םדוק הפסוהה וז 'יא 'מא
 םיסופד לכב לבא םיכרע ינשל ךרעה הז קלחמ היה
 יכ ןוכנה אוהו דחא ךרע אוה י"כבו םינושארה
 הטקל y nnyu" 'גרת יכ ףעתסמ דחא גשוממ
 ומוגרת bye הזו קפזב האוצה ת פיפא ןינעל ןויכ
 קפז 'יפ 355% ע"לב ןכו האוצ ,אוצ 'שלמ התצנב
 ע'ייעו טקלנש המ לכו האוצ 25\* דועו ףוע לש
 : דוע s^ ל ק ב לעפהו :ג"ער ב'חב ש"מו שטג
 .טוקלל ו"מ ה"פ םש ,'וכו טקלש ימ ט"מ ד"פ האיפב
 א"ער Yap תבש ,וטקליו וכלי : ח"יד ד"פ האיפ 'ורי

soו"מ ה"פ האיפ ל עיפבב .'וכו הינשילב טיקל  
 yD'& ו"מ 'דהנס ,תומצע . . טקלמ .'ח ק"מ ,טקליש
 ר"קיו ,טקלמ ב'עס 'ז תורוכב ,תומצעה תא ןיטקלמ

vbטקלַמ אוהה  sewטקל היל  spoךדיד ןמד  
 pb אלש ws ה"פ האיפ ל עופ gp תנא
 תוינשמב ה"כ ןיטיקלמ ויה ה'מ ד"פ האיפ לי עפ ה
 י"כ יג 'יפל 'א רמנ 'עבו *^n: םש 'מגבו 'שוריב
 (לעיפב ןיטקלמ ילבב ס"שבו תוינשמבו ע"פדבו) ט"ק
 טיקלה ע"ייע ןיטיקלמ ח"יפ nav 'פסות inp תבש

mn o" amע"יע  sponטקלְתִמ לעפ תה  
 ר"בד ,ה'מ ב"פ ינש רשעמ b םשו ,םש ןילוח

aoראו תהו ,תועמה וטקלתנ  "p pb ipoע"לב  
 א"עס p" מ"ב ,וטיקלו וריכש :ו"מ תועובש :רבע
 ושמש ג"ער 127 ו"פ 'יבוריע 'ורי ,יטיקלו יריכש
 : ב"ע מ"ב (תוחוקל (y תוטוקל ץובקהו ,וטיקלו
 לע 'פ ר"כיא (ub ע"ייע uxpo :א'כ מ'ב דועו
 האיפב ןכו מ"לב טקְל םשהו .אָיַטיקְל רפכ הלא

Toב"מ ה"פ ;י"מ .ט"מ .ו"מ ,ג'מ . TDה"מ ,ו"פ ; ; 
 ןטקיל ר"ע ח"יד ה"פר האיפ v יונכבו .א"מ ,ח"פ
 sup 'ט b^ sopn 'קנוא usnm .םיינע לש
 האיפ nbp5 טשפומה םשהו .אָטְקְל 'א י"רתבו
 ג"ע ז"טד NU האיפ 'ורי GS : ד"י Y^ TD א"פ

mדועו ,ה"סד ב"פ 'ירוכיב  ptoטרפבו  ni 
 T5 'ליגמ 'תפסות ,ב"מפ יתבר 'תקיספ תומצע

^v ,G'5יחספ ' m'bbו"לד : vפ'ד א'פ ק"מ  
vyג"כד ו"פ 'דהנס 'ורי  s'yהאיפ 'ורי ץובקהו —  

 py דועו -- ןיטוקילב םימכח וליקה iy n1 ד"פ
 ןכו הריפת y" רגבה mpn ןינע ע"לב ומכ טקל

Imאבוה) א"עס "כ ק"מל י"שר י"ב  D'j3דצ  (Y 

bmדחיב הריפתה םוקמ ןיטקלמש : ןטקולל  
 ערוקה ב'ער «Y ק'מ nem .כ'ע הריפתה ןינקתמשכ

 — [טקלה ךותמ .

 ינש 'גרת ich ergótzen) גונעת («po טקל +

 תבטר ירשפ ןיטקֶלֶמ 'ח קוספ ג"פ רתסאב

1 4 
 n i ג"ונב )9  .ןימטקא טייק vaa )^ ויט /3 סומע יגרת )3$  .תורשעמב ושוריפל ןויכ קפס ילב )? 565 ה''כ ( 9

 .סיטניניטוקול

co 



(pipio — םּוקל = expo m חנ 

^bרשא הנשמה אוה ר"לב  pirינקל םגו כ"ע הבר םוחתמ ויתונוזמ איכמש ה"מגר | ודי לע ןעשנ  
 אוה םגאו הצב לש my Trappe = 235 RJ — | לבא שרדמה ירברמ .הניא תאז ns יתעד יפלו
 קוספל תוכיישה ןוכנל איבה הז לעו Sumpfvogel | יכ סוכרפא תלמ שרפל הפיסוה םירפוסהמ רחא
 — ]11 ךיטפשמ ,םינומדקה ןושלב תאצמנ הניאו איה השדח וז הלמ
 םיאשונ Dm : ךשמהה דיעמ mb ^b הפי ה"יחא]*
 ןיא ןכ וניא ה"בקה לבא . . תוכלמה יואשמב ומע
 (Uoc oc) סוכרפא אל (900%% — (dux סוכוד אל ול
 ןויכ רמאמה לעב הארנכו "כו הנש מ אלו

ma8ז ש"טע סעלרעפ ןייע םירצונל השדחה תדל , 
 העודי רככ התיה םרפסמל 1302 תנשב הלמהו
 Du Cange לש מ"וא ןייע טפושל הנשמ ןינעב
 הנשמל = 86601006 זנכשא pubs רמאנ ןכו

 -- [תוכלמה דיקפו

bep ג5אשצמ, ששאף von C אָנּוקְל e) ip^ 

 הרעקו  '533 (Kanne, Schüssel, Kübelק"פד

 .אימד 6'אנוקלל והל ידש [אבר] 63" תבשכ
(jm המ סוניקוא ימימ ps םדאו ג" תשרפ ר"כב 

 'םי מ ןיעלוב :םימ ול רמא  sesיל ןוזחו ןול
 ןינוקל אלמ  C senייטפוש) םימ לפסה אולמ 'גרת

  (m5 inב'א) — .אנוקל  ^p,(לפס ינוי ןושלב
  nonsג"ונב  sapo annaקנרז 'עבו  m(.רינש
 ,ב'ל בויא 'גרתמ ץובקה וניבר איבה " eןיעקל

 ר"לב) אקיטק ל ב  | (Sünfto, Tragsessel, lecticaםילחנה לכ 'פ ר"להקבו .ש"ע  ^wאָתָינקּול ןולמו
 תבשב דוע יא דיחיהו .'וכו םימ | דבעי םינש שש 'שרפ טוקלי שרדמ  spאנקל בגא

 ע'ק רצ סיד אנוקל י"שר י"כבו אימד | ('ןוירופב אל ולטי אלו (א'יש זמר שיר ייטפשמ יקלי)  ym 6זלפ
yn ש"ע 'וכו אנקל ןבז :ג"יק ק"במ וניבר איבה | אלב הלגע ןימ ר"לב. ^b אקיטקלב אלו אסכב אלו 
vy היל ,יו) incon *[םיטפש) לפס וקיתעה םינקז | אתליכמב ומוקמ אצמ רבכו ה"יחא = (ESSEN 
py הלוע אנוקל כ"או אנקל ם"לל קתעוהו 9% | אסכב אלו ןוירופב אל ונלטי אל םיטפשמ 'פ שיר 

— [wb לקשמ by אנקלו ינוי לקשמ "31 'קליבו .ןישוע םידבעש ךרדכ אקיטקלב אלו 
| Lo. | ס"לל םג הקתענ הלמה וזו ,אקטקלב . » ןירופב 

 י"ל ךרד לע אוהו ןיקיטקל  uswאוהו ןבל ר,טא6ש י"למ =) ןקל יעב המושרה /89600
 אקידגולג ( im(א'צר  3 wy[ש"ע תואחסונה יוניש —  Qcoxóv Woisspfennig'שעמד 'שורי

 דיפר) תוריפ ךילומה ינש  Tn Ov vosארניד אדבע
 ₪ רּוטקּול ( (legatum —) legatarium 353ןקלו ןיפלא ןירתב לאבראבו ןיפלא ןירתב אכה המ

 התימ תמחמ הווצמש  ^5 | das durchsעבטמ ןימ שרפמה  jüpלע ןייע ה"יחא]|*

Tum הלעהש 29 ןאמרעקוצ 'הל תולקשמה איבה (ג'ער ,ב"ה) ג "עב (Testament Verordnete 

 רפסא ומכ תוטורפ ב"ל היה | ג"ונבו 'וכו רוטקול אוה ןכיאו א"ס פ"ס ר"'במ וניבר ( Y^"'yגיצק ,א'ח ירפסא 6

 ומכ ןבל רניד רפסא ארקנ ןכו תחא העמ ויושש | יכ ףיסוא התעו םש ויתשריפ רבכו חוליש רטש

 'קליבו ל"נה איה הלמה " "nןקל ג"ע ט"ד ד"פר מ"ב "וריב ה"נכו — .יתמגרתש "א ט"'ק זמר הרש

 אוהו ן"יטיגל  legatumב"חב ןייע  pw'מולכ רופא ןקלב | 12 הרעהב  psהעמ םע ןבל העמ ןיללחמ
 אוה דחאו  D legatarium By[א"ער ה"מ מ"ב ילבב ןייעו ןבל יימור מ"צוא —

y ̂3! ,Terulliam םשב איבהש המ רעללעשל 
CWolt באז 0% י"לב םוקּול = סּוקיִל =( po | ביכשה יוויצב בתכנ רשא הנתמה רטש ארקנ 'צמא 

 * לארשי לש ןנוממ הלכמ התא יתמ דע סוקיל Du Cange ןייע legatariae chartae ערמ

^p C15י"כב ה"יחא]* — .םוקיל ןוי ןושל באז  
 ראשב לבא ךמסב ןוכנל w^ 'ציניוו 'פדבו à ט'ק

 ו'ופדב תועטב ה"כו ףוסב ם"ימב תועטב ע"פדו י"כ | ןטב 'עב 'מושרה פ"לב םימ ףוע םש ינקל — ןקל
 pipib ןוכנל ונינפל לבא י"שרבו 'מגב ישוקו א"פר | .ןטב v3 ונשריפ רבכ v8) יילוח ינטבו 03

 qo 5"( ךורעה "גכ סוקיל ו'פר 'ציניוו (edm | .ינטכו ינקל cas 'ילוחב ה"מגר $e" ה"יחא]*

 התא םיקול םיקול ד"פס 'כוס 'תפסותבו כוס | ןכל םדוק "אד הממ ל"נ sw םימ ףועש היארהו
 פוקול ל"צ ,לארשי לש םהיסכנ תא התברחה | 'יפו הבר םוהת ךיטפשמ Cor son קוספמ שורדה

pop *ב קל ע"ייע 06998 ', 

(iי"לב  .QopsloY5 ) דייל יייכבו mésאנקל גיונב (*  .ליחתמה רובדב ךרעה תלחתב  bonי"כבו ש"פדב ייאדכ אנקלל  
 מ"ק י"כבו ר"פדב ןוכנל ה"כ )5 .יציניוו יזיפ ריפדב ןוכנל m/s (* .ןוניה ג"ונב (+ (::ט ס"ד) א'בטירה ייחבו פ"או ימ

 םימ לפסה אלמ ר"פדבו ויו ייכב won לקינייאתה.  mo o היל pam ןוהנמ יל ובה ל"א גיונבו ,ןינוקיל ע"פרשבו ןינקל
sanאלמי ס"מב ו"ופדבו . 

gl 
mx yr. 
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 אצומו 'פ ר"להק ,6 ול aem רדא yvy : ח'נד ב"פ
yyגרתבו סיטסל ' ^vיירבדל ;'ד ו"כ 'רקיול 'א  

v^ aiפ"ס ר"ב ץוכקהו  s'yל"צכו ןבלל אישיקל  
 - םיפטעה 'קנוא 'גרת ןכו.אשיקל םוקמב ל"פ ר"קיוב
 'א י"רתבו ןבלל .אישיקל Gus יל תישארב) ןבלל
 ^epo G ,יט 'ומשו 'א י"רתב תוליפא ,איישיקל

cwmאתושיקל  unnב"מ ,'ל תישארבל 'קנוא  
 — die] 82894 אָתּוישיִקְל ס"לב ןכו

 = sen רימלת שיקל ןב ןועמש 'ר טרפב שיקל *
 = ילבנו 'שוריב עדונ ומש ןנחוי 'ר לש

 כ'ג ארקנ עוטקבו ,ט'כק ף'זרהמל ר"יהבמ ןייע
 = ,שיקל רב כ'ג pen .א"עס ד"פ מ'ב שיקל שיר
 jy .(היב ה 2827( לקת לש ךפיה sm תקל *

 .טעמכ 'פ ר'שהשו .5'3 'דהנס

womb ₪אירטול ל'צ)  (Badewanne שרדמ  
 «now : הילושב התאמוט 'פ 'כיא

 פרג ךורעה לעב .ןימח ול השעו ךלמ לש איטוול
 mnn אסרגהש 'מוא ינאו C [ןיטנרב ל"צ] (איטנרבו
 ע"ייע ףס ran ץוחרל דחוימ ילכ י"לב 'יפ אירטול
 ונינפל in» b ה"יחא]* = .[אירטול [ov (אירטל)
 יעבו ש"מו ע"ייע אירטול ב"ר «man ne איטרול

zm 

von עַרְלִמ ;naeh unien ys ןמ עוטקנ עַרְל + 

(Gntenרחו ליעלמ רח .ח"נד ב'פ ה"ר 'ורי  
 ע"ייעו ערל jb .ט"יד ה"פס האיפ 'וריבו ערלמ
 םש 'א י"רתבו ;'ז ,'א תישארבל 'קנואבו ,ליעל

dS Bomb "4n mS 

> 'B3 (kneten קצבה תכירע ^b שול nbn) של 
 = :הפואהו שלה v3) זיפ ni לודג ללכ

 של םאו . , ןישל ןיא .'ל םיחספב n ה"יחא]*
 = *שול 'בקנ יוויצו 'ב ףטק ע"ייע 25 םשו 50
 ושול רכז םיברלו ^ ^m תישארב 'קנוא 'גרת

Ge nob)ב"כפ יתבר 'תקיספב רוקמה  nbi? . 
 ub שּולימ ןדיעמ 'ד spo עשוה usn" ,שילמ
 = וא" ידמבל 'לקנוא אחשמב שילד לי עפ ינוניבו
 «qnm ,שלד תויתואה ךפיהב eb pan כ"או 'ח

"ebךתלעהב  wbשיילכ  mןמשב ךורעש  
 םיחספ ןייע wi ל ע פנ -- 'וכו שברב ףטוקמו
 ייחספ יורי ,םש ירפס ם ש הו ,ה"נ תוחנמ .ו"ל .ה"ל
 הילכא .ח'מ ק"ב wb3 ןילומלמ ד"ע ט'כד ג"פר
 Dn y'"y אשילב סיאמד א"ער n^ cwn ,אשילל

r^p  רע'ב Ty fy ym oiכרתבו .ףנרג ' 
 'ב ז"ט םש 'א י"רתבו ,ט"ל 3^ תומשל 'לקנוא

 של = (םּוקול =) םּוקל |
 סוקיל וא ר"עס ה"נד 'כוס sno 'וריה 'ינכ וקול
 ומכ יטרפ םש voy mp -- (' ךורעה ^25 סוקיל
 ליגר םשו סול ע"ייע : א" "יטיג Wolt באז ונלצא
 'ומורת 'ורימ חכומ ןכו ל"זר ןמזב םיוג לצא היה
 ןהב ביתכ סקול סייג אל אתרגא ןיליאו : ז"מד י"פ
 : תשבושמ רתוי 'יגה .ב'מד ב"פ ז"ע vc 'וכו
 א"פר 'יטיג 'וריב ןכו 403 ביתכ ןיקול םיוג אל
 by ןימותח ןיקול םיוג ןול sss ב'ער נ"מד
 = םיקול םייג היגהל שי. מ"כב יכ ל"נ ר"עפלו
 ,Dios 4006, םינויו םיימור תומש om ןיקול

Acc = Gajus (Cajus) Luciusסיקולו סייג והזו , 
 Lucianus = Aovuavóz היהת זא ןיקול סורגנ םאו

yyםייג  atmםיליגר ויה ןיקולו םייגו 6ה'ער  
 ר"שהשב ןיקולסויג תחא הביתב ובתכ יכ דע הברה
 mo :סייג ע"ייע שבושמ "sw) DU המוח DM 'פ
 my .זיק ןאמדעירפ תאצוהב) א"כפ יתבר 'תקיספ ןיבנ

Gvp omםייג  jbהתיסוס ןמ םיקולו (רדג) רדוגה  
 ריעה רבכו וליא לש םהיתושנב וליא םיבנגתמ ויהו
 םיימור .התיסוסו רדג uy" יבשוי בור יכ .ל"ומה
 ןגאמעדיג מ"ר 'חה maso ביטה ןכל vn םיינויו

qo»סויקולו םויג ל'צש (דיר רצ רפסה  Gajus, 
Luciusקחרנש ומכ אלו  maושוריפב יוועל ] — 

 po ע"ייע decken ךחל ומכ מ"למ) קקל *

 ד'פ 'כוס v cm^ 'ר לש ויבא םש) הרקל *
 לאומש 'ר םשב הרקל רב mm 'ר : ד'נד

 אוה אוה ילוא זאו חרקל ה"דס לעב "גו ןמחנ רב
 דצ) ה"דס לעב "יג יפכ (Ca mo החרק ןב "^

"bו"ופד : ). 

 ה"כו תרחואמ הריצק wap לעיפב קר 303( שקל
jn תוריפמ ןה רוחיא ונינע שקל pos 
l'n3 פד ג'רב' (pt sein רטממ jn ןאצ תדילמ 

 ( Gn? exשיקלו ריכב יא « wmאוה ןיד ץניי
  — UNםירב) .שוקלמו הרוי הז מ"ל ב"א) ^»

 ^ — (0ה"יחא|*  imםרכו "ו ,ד"כ בויאב לעפה
 ןייע םינפגב םיבנעה ורחאיש 'מולכ ּושקלי עשר

vp" ליעפהב םג b לצאו .ק'דרל םישרשב 
 :ב'ק סילחת) ףטעי שרד כ"פ  Cw'וכו הזה לעופה המ

"ban קליו' »'p רומזמ ט"ושבו ,ףוסב הנשיקליו 
nb שקלמו יתא אוהד : ונדמליה םשב ה"נתת זמר 

 םשב ז"סר זמר הימרי 'קליו רבדמב 'פ שיר 'מוחנת
 הבט םהל איבמ ינאש יתרמא אמש 'מוחנתה
 ס"לב אשיקל ,שיקל ראותהו .התוא יתשקלהו
 ה'ר 'ורי + מ" ח"ר ןכו ,םש 'רהגס אישיקל ,אשקל

 ,אירטול יעב איכה ןכו )* .(דיצ (mmn הגלב yi שיימ quy עילל הלמה וז קתעוה ם'יבמרה ייפבו )!
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jישוה) םהיבא ןד םשכ  ^ ("bםשל קחצי ר'א  
 Ü סאימפ הז

 p'bs ה'כו אָנָשיִל quo ר'אלבו מ'למ) ןושְל ג
(Zunge, Sprache, Redeweise vb quo 

 תבש) 435 רשע הנמש 'מגב תבשר ק"פב  GYeךדיא
  Comתוידע שירב ( G' weאלמ רמא ללה

 םדא בייחש הוקמה תא ןילסופ ןיבואש םימ ןיה
 רמול  pubs,ובר  ^bאלו ןיבק רועישב רמא אל

 אלא ןיגול רועיש  pn sobהרותהש ומכ םימ
 וילע וניבר השמ ונייה וברו ןיה יצחו ןיהב תרעשמ
 .(שממ וברמ לביקש ומכ רחא שוריפ .םולשה

 איסונג םויו 'מגב ז"עד ק"פב " Cךיתתנ ןטק הנה
 םיוגב « m,ךלמ ןב ךלמ ('ןידימעמ ןיאש ('ב ,'א

 יידבוע) רואמ התא יוזב  (ovבתכ אל םהל ןיאש
 תוכלמ םשל בתכ 'טגב טג קרוזה 'פב .('ןושל אלו

nin הניאש תוכלמ יאמ Cb ןיטיג) תנגוה הניאש 
 ךאיה 'יפ .ןושל אלו בתכ אל םהל ןיאש ('י מור
 בתכ םהל ןיאו תנגוה הניאש תוכלמ ימור תוכלמ

 ורמא אלהו ( Vyיפל :יו יועובשו ביער יב  ^aס'ש יייב

  cmםלועה לכב האצי העבטש ימור תוכלמ וז
 רבתסמ יכה תוביתכ '3 הל תיאר ןניזחו ולוכ
 הלודג תחא תויכלמ 'בל הקלחתנ ימור תוכלמד
 איהו בתכ הל שיו ולוכ םלועה לכב האצוי העביטו

  nne nimיזינבלא ןיארקנ) הנטק (
 ובתכיש הלודגה הרזגו בתכ הל ןיאו תנגוה הניאו

  £n paתוכלמ ונקת המולש םושמו המשל
  sow mm peusתנגוה הניאש םושל בותכל

 תוכלמו ירמ תוכלמ םושל אלו דחיב המע תכלומש
 אמעט שרופמדכ ונברחל אלו תיבה ןינבל אלו ןוי
 לטנשו (א'עס ימ תורוככ) ןימומ וליא לע 'פב .ארמגב

 .ונושל לש רבדמה בור  ^bןושלה בור ונייה,
 ףופכל לוכיש [ותוא] ןותחתה ךיחה ןמ דרפנש
 ידיק ףסכב א"כחו 'מגב ןישוריקד ק"פב .(*"הלעמל

  (2תישאר 'פב .ונושלבש רבדמה בור 'מוא 'ך

vb" הייכ ( 
 יבלו ימול bin לבא יתובר םשב תבשב יישר איבה ןושאר ייפו )3

bar DIN a V r2 MOS ^ 
^" 

nuo - של D 

anb mmהשיל טשפומה םשהו  ^nbpה"מ .ו'ל : 
 ז"פ תבש ^« ,אתשיל תי ^i 3^ תומשל 'א י"רת
 .ט"כד p "mb ^v" ,התשיל לע בייח :י"ד
 ג"פר 'גינח 'ורי שייל ס'לב ומכ ראו תהו -- ותשיל

n'ysשייל ןידהכ .ר'ע  ^pהפואכ ] — 

 דימתב ג"פב Zelle, Halle) רדח pay מ'למ) הָּכַשְל
 שוריפ תומתוחה תכשל תחאו 6^ m ג'מ)

 הנוממ אוהש ןהכל וימד ןתונ ךסנ בירקהל הצורה
 לע הנוממל וכילומו םתוחה ול ןתונו תומתוחה לע
 .ןייה ןמ וכרצ ול ןתונ אוהו omm ול ןתונו ןייה
 תכשל . . םיאלטה תכשל :םש ה"נכו ה"יחא]*

maתודמ ,םילכְה תכשל . . רקומה  nbורי ,ד"מ ' 
 תכשל 'א ,'ר ינש רתסא ,ג"ע ט"יד א"פ .'דהנס

mmnתזג ע"'ייע  Y.א"מ ד"פ 'ילקש .נ"שו שיר  
 תכשל ^ vb 'ימרי 'גרת .הכשלה תמורת נ"מו
 םש ויה תוכָשל עברא םש דימת ץובקהו .איברבר

— [n^ א'ל 'ב. m3 151 

 Sehmieriges, Klebriges E ע"למ וא) תשלשל

 Leim, klebriger טל יסרפ ןושלמ וא

(Koth(.דיצ םיחב) 435 דחא 'מגב תאטח םד 'פב  
 ,א'כפ תבש) םדא לטונ 'פב ןנתהו סוביכ רב רועו
 .טוטרמסב npe תשלשל וילע התיה c ב"מק ףד במ
 'פסותמ קתעוה ה"יחא]* = .ןילוננרת תאוצ 'יפ
 קור (ט"סק רצ תבש פיד) י"כב י"שריפ ןכו םש םיחבז
 pw תבשל ט"יותו ב"ער ןייעו האוצ וא י ער וא
 ישלשב 'יחבזב ם"ש י"כבו השלשב an^ ס"ש י"כבו
 'גרתב cibos יוריד 'נשמב ה"כו ן"ישה לע וקב
 היריחנד אתשולשיל : ורחנ םגרת 'כ 5 ,בויאל

mimתויתואה לפכב ל"נה יסרפ וא ע"למ הלמה . 
 ןיקסנעלאמס פ'ר תערלו .תישישל ךרע ןייע דועו

 - [תויתואה ךפיהב לו ש ל ש אוה

 רשעמ 'פבו «C הליגמד ג'רב (ןדב vy םש) םֶשֶל
 םשלל וארקיו (היג תורוכב מ"ר 535 המהב

 .סיינפ ע"ייעו םיימפ יינושארה יפדבו יסיימפ a73331 םימוב ט"ק י"כב ,סיימופ דייל יב יא «Y י"כב 6

 .ןינתד ט"ק י"יבבו ינתד נ"ופדבו 'מאו ליסאב זיפ

 "b בתכ ךורעה ייפ איבהש ירחא ןיסחוי רפסל המדקה 3/3 ןייעו ליבע ךכ לע ריפקה אל meos המכב nt" םגמגמ

 יוגו םינוירח בקה עבורו בק ןושל וניצמ ןורמוש בערב םיאיבנב ןכו אוה הרות ןושל ןמש גול יכ ךורעה לעב לע אמיתו
 ם"במרה ייפו יוכו םיריפקמ ויה םמצע תומשב ןכ יוכו ד"וי mona אלו ףילאב אלו א"הב pn ןיסרג וליאו (היכ ,'ו ביימ)

 שימ תבשל ן"במרה ni^ ןייעו vUy יוכו ןיה םוקמב ןיא םירמוא ויה םירג ויהש ןוילטבאו ייעמש יכ ויבא םשב תוידעב

 ייפ ןינעב ע"בשפהב כייג ןייעו טיימ nep יילכבו םש תוידעב ב"ערה ייפ ךורעב ינש ייפכו ,תוידעל ט"יותבו ד"בארה םשב

 יקליבו סיש י"כב היכו )5 .ש"ע ay א"י רצ 'ח ייפ ?nb ןורכז ישתב בשוימ ,זימ תוכרבמ יישר לע השקהש המו ךורעה

 יפדב ה"כ )5  .םש ז"על יפסותהו .ביי רצ vyb ס"דב אבוה ןושארה ייעבש יישר ייפ ןייע )5  .ןיבישומ גיונבו יירבוע

mbיציניונ  n»י"כב  gpג"ונבו ייל ע"פרשבו  mon,יבתכו ריפדב ייל (? | .רוזניצה ןמ הנתשנ אוהו "םייסרפה . v 

 תויזינבלא תולמ ףלאמ יכ דע רתויב תבברועמו תמגמוגמ Albanien לש ןושלה תמאבו aen תרחואמ הפסוה ילואו ךורע

 Albanien :y, רעבורגו שרע דועו Mayer מ"צוא ןייע ,תונושל ראשמ רחיו ימור 'למ םיששו האמו von הנה תוחוקל האמ

 .דיק ףד יקילייגנא י"כ ץבוקב) תורוכבל י"כ meis ייפמ קתעוה )5
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yג"ק 'בותכ ןייעו םימ כח ןוש ל :םשו ,םכח , 
 ,טושפ ןושלב , .לופכ ןושלב : הפי ךנה 'פ ר'שהש
 .'ג םיחספ .נ"שו וכרע ןייע טוידה ןושל .ד"ק מ'ב
 'לה ףוס ה'פ תובותכ 'וריב ה"כו ,הייקנ ןושל :םשו

nג'ילה םשו :ל"ד  mbג"עס ה"כד א"פבו דומעה  
smאילעמ אנשיל =יקנ ןוש ל ע'פו  

 .'ב יישודיק «ni ןושל :םשו own sj םיחספ
 י"ב 'יג יפל : ח"פ תבש .רכז ןושל . ,הבקנ ןושל
 'דהנס :ו"ל .ב"ל 'טוס :'ח םילקש : ג" הליגמ 'מ

nb mmo 4^ןושל םיעבש א'עו . "eb 
 .ב"ל 'טוס ,'ו םילקש ate 'גיגח א"י קרפ יתקוחב

iib vbט'מ .ב'מ  + umoשרוקה ןושל  
 :ח"ל : א"כ 'דהנס :ט"מ 'טוס :2" תבש ,(שרוק)
 ,םירש כ ןושל .ד'כ ילו ,ימרא ןושל
 (pw ,יסרוס ןושל b'b: 'טופ .א'ם םיחספ
 ןושל . . םירפס "nov 'פ ר"תסא ("י פר 5 ןושל
 (ושלכ) י מור ןושל : םשו ,יסרפ ןושל ..ידמ
 תנש .ש"מו ויט (T 43 עיייעו ינוי [ןושלמ]
 ינוי ןושל mw הטוס i'n nbus aD :א"ל

qva)יעו לבא ע"יע ימור ד ןושל א"צפ ר"ב  

 הכרב ירפס .ימ ל שו רי ןושל ד'יפ ר"דמב .,ימורד
pןושל ..ירבע ןושל ג"מש  asyש"ע  — 
 יינעת SUD 'מוי .ח'יק .ו"פ "יחספ ,ו"נ : גיל תבש

Sm mb wb itיה"פק +: ד'פק ביב ,ג"ל מ'ב  
 :םש YD "uy :ח"פ םיחבז iv : ג"צ 'דהנס
 ערה ןוש ל ye ר'ב ב'פ 'טוז ץרא ךרד .ז"מ

 תינעת v sys" אָנָשיִל ,שיָּב ןָשיִל =
 ,ו'ט ק"מ ^ii הליגמ : םשו .ט"ל ב'ב + ה"סד ב"פ

wn ^vתונושל ןינעבו -- ב'ער ד"נד ה'פס  
 א"ח אובמב ש"מ ןייע ךורעה לעב ןהב שמתשיש

viץובקהו — .האלהו  vתונושל .ז"יד ט"יפ תבש  
 אל ל"נח הכרב eb" .תולופכ תונושל . , ןייביר
 ,'ג ה'ר .תונושל עבראב אלא הלגנ דחא ןושלב
 ..ילעב ry ז"מד mb .ב"ב 5y ,'ב יכ qw ןייע
 ny ןושל ןינע דועו — ןימתויד ךרע ןייע תונושל
 ךהל . . אנשיל ךהל :'ג יילוח שוריפו הרבס
 ארתב אנשיל . . אמק אנשיל ,ר"נק תבש ,אנשיל
 ץובקהו  .("ה"פש 'יס יכאלמ v3 ללכה הזב ןייעו
 ה'ס יוחנמ .יאמק יִאנשיל ירת ךנהכ .א"צ תובותכ

sy»שרדו ינשיל לייב הוהד ] — 

 ,ז עשוה) מ'למ ןושל moss רבד לכ) ןושל ג
(Stange, Streifen, Leisten ('2ולאו 'פב  

 הירבל היל nb Crop* ןילוח gwpbwp* Con זנה
 mi ביתכדכ ל"א mbm היינתא ל"א םילחר

a5המצעל הרות ןושל ל"א םיתאמ םילחר 05  
peoןכו 'מגב ןיכרעב שי 'פב ,(' ןמצעל םימכח  

 לטק (*יאתילת ןשיל ירמא אברעמב 6ו'פ) וניצמ
 .'וילע ןירפסמלו ולכקמלו ורפסמל גרוה יאתילת
 ירקיוב ,(דומעה (mb et 'וכו אשיב אנשיל ימד יכיה
 spi המל 07« 5"( םינהכה לא רומא שירב הבר
 'שוריב ,'וכו גרה לואש ימיב דע 'וכו ישילש ומש
 כירד יתקיספ) הרפד אקספבו G5 ףד) האיפד ק"פב
 גאוד הז Cnora םילהת) םיטהול הבכשא 6: א'ל דצ
 «As ערה ןושל רחא םיטוהל vow לפותיחאו
 אנשיל (cwn GN הקדב 'מגב השאה 'פב הדנב
 .ועביל חיל ישחימל יעביל אל ילובקלד ג"עא אשיב
 ep ליכר ךלת אל G2 0o תישארב) םיצח ילעב
 .('יאתילת ןשיל [&D ימלשורי 'נרת Um) פיי
 הפבש ןושלה ןינעב Cw אָנָשיִל ןושל ה'יחא]*
 .ב'מק לוח .ןושלה הז ראש ^i הלינמ רבדיו לכאי
 "iy ב"פ 'גיגח 'ורי ,ןמגרותמ תיפצוח 'רד אנשיל
 ,'וכו םותחנה הדוהי 'ר לש ונושל יניל יפ 'בר תור
 Am ונושלב הכחול ג"ע א'עד א'פ יליגמ 'ורי

res cp"וכו םייחל ינש ןיב ןותנ הז ןושלו ', 
 :םש ץובקהו .ש"ע ןשיל m5 ןבז ג'ל "oe םש
 הפשו רובד pay ('ב wp תונושלו םיכר תונושל
 תוכרב מ'ד אָנשיִל ימראו ס"לב ןכו מ"לב .ומכ
 אנשיל :נ'נ תבש .ארעצד ארבתה אנשיל .ח'כ
 אלד אנשיל :םש ,יולגד אנשיל ,ד"נ ,יבורקד
 אנשיל : ט"מק ,העובש ןושל .כ"ק ,'וכו יריפ דיבע
 Rob "y" ןייעו אנשיל קיידד .ג'ג 'יבוריע ,ארופד

oy beציב ' bran amק'ב + ביי 8^.« ,'ב "טוס :'י  
.v5 Ft qvoד"מ ז'ע :ח"ק .ו'ק .ב"י 'דהנפ , 

mmsהדנ .ה"ס  .w'bא"פ הרפ  w/oתוכרב —  
aa"א"ל םש ,ןושל לכב עמש  : no»ובותכ ,א"ע ' 

 b'5 םירדנ .םדא ינב ןושלכ הרות הרבד + ז'פ
  ^v'ירדנב וכלה ג"ע ט"לד ו"פר םירדנ  snsןושל |

 ןוש לה ח"יפ ר"ב mmn ןושל .ז"פ םיחספ .םדא ינב
 םשו ,יפורתנא ע"ייע הזה ןושלה לע לפונ הזה
 : 'ו ק"ב ,'וכו טעומ ןושלב םיבותכה ורבד .ב"כפ
 ןושל ^s 'וכמ .ןדבא ע"יעו אלי לק אנ שיל
 ,.אפצוחד אנשיל : ו"ל ייטיג nm ןושל , . השק
 .ירופצד אנשיל .ה"'מ םשו  ,אתוחינד .אנשיל

nomיבוריע .ש"מו יאבה ע"ייע יאו ה ןו שלל : 'צ ' 
 mo ןייע אתמכוחד ןשיל ,המכח ןושל :ג'נ

p (iןייעו ומצעל ע"פדבו ,ט"ק די בתכב אוה  nmm5 | .דינש ייס .יכאלמ דיב ללכה ) ורמואלו 3033 )3  .ןושל גייונב. 
 .'ה א"ק םילהתל יגרתו ^n ,יא תישארבל 'א ייירת ןייע דועו )4 ^pe םוקמב ימרא ןושל ל"צ yb vui לבא )5

 .ט"פש ח"פש b^ םש ןייע ארקד אנשל ןינעבו (5 | ,יסרפ
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uosארקנ תוינמור תונושל בורגו ילרוגב 'יפו  
 ש"אל ונממו 107, loza, lot, lod, lott, lut לרוג
 יכ עדו — .גנולעדא לצא 'עה הז ןייעו 8
 :יסופדב לבא 'שמא 'פד רחא 'עה הז רדסב ונררכנ
 אכה 'ע רחא Cyn הז רדסנ ךורע Uim "ינושאר
 הרומג תועט הזו ךתל ליחתמה רובדה דועו ז'חא
 ןמ עטוקמ sum ךלרונ וא Toro ^e ךתל יכ איה
 — [אתל אוה שרשה כ"או ג'ק 8/22 כ'ג ^875 ךאתל

 תעובש 'פב (רוכ יצח וכרעו שבי תדמ מ'למו 0?
 1T יל שי האובת רוכ «Cn תועובש) ןיניידה

psאלא ידיב ךל  qnoפד ג"רב .,רוטפ תינטיק ' 
 י"פעא ךל רכומ ינא רוכ mai (7 Up מ"ב) לבקמה
 והזו רוכ יצח אוה 'יפ .ועיגה ךתל אלא וניאש
 מ"ל ב"א) — .תופיא שמח אוהו ןיאס רשע השמח
 [p5i n^n" — ,('ב ג עשיה םירעש ךתלו הז
 : ב"ק .ב'בב ם"בשרו ,מ"בב י"שריפב ה"כ .ךורעה
 ys תיעיבש ב"ערו s תיב וריבחל רמואה ה"ד
 — ,תועובשד Yom תבשד ח"יפב jum .ב"מ

n»מ"ב ב"מ ג'פ תיעיבשב  Ybה"פ דימת ,ה"מ  
 םשו ג'ק .'ז ב'ב .ט"צ תובותכ (aU ןיכרע ה"מ

 — [ךתל יצח כ"ג "יכרעבו

benetzen, anfeuch- היירש jy = (ע'למ npo 

  (tenייתפפ םירבד ולאו 'מגב העש לכ 'פב
 ןושל p^  תותלינ ימנ תתלימ יכה יא (א'עס ויל
 תיתל ימנ תתלימ ג'ונב ה"יחא]* ,היירש
 ךורעה 'יגכ פ"א י"כבו תתלימ ימנ יתותיל 'מ י"כבו
 ףדבו םש םיחספב ה'נכו — תותלנ ימנ יתותיל
 רמועה תחנמ .ו"ל םש ms ןיתתול ps ae .'מ
 ,תותלל רתומ :'ה 'דהנסבו .'מ םש ,התוא ןיתתול

cwnםיהספב  : woימלשורי .יתתל אלד םושמ  
 ןאכ Yy ז"מד n'zb 'יטיג 'וריו ,ו"לד ה"פס 'יעיבש
 : ר'מד ד"פ ז"ע 'ורי ,תתול וניאשב ןאכ תתולב
 אמק אכב אתפסות ,'וכו ןינחוט אלו pnm אל

veו"פר תיעיבש ימלשורי .ןתתל אלו ןוחטל  
 pns המב i'v ג"מד א"פ ןיטיג 'וריו .ג"ער ו"לד

pabיפ ' neiםש ןיטיג 'ורי ,םירוש םתא  : DN 
 תיעיבש ei" ל"צכו ןוהימב ןיתלו ןיעיב ןיקלש
 ןירישכמ אתפסות «mb ןותלו ס"טב םשו םש
 לטב ןתתולל 335 (תורוגאה) הלעמה 'ג קרפ שיר

job 2 בס 

 תונושלו ןתשפ יצינאו (א"כ ףד אימ ב'פ) תואיצמ
 תא ןיקיחרמ 'מגב רופחי אל 'פב .ןמגרא לש
 ןימטהל םדא ינב לש ןכרד יכו )5^ 3( תפגה
 המב 'פד ג"רב אינתד \'ןמגוא לש תונושלב
 רמצ יפיצבו רמצ יזיגב ןינמומ (ח'מ תבש) ןינמוט
 לש תודוגא n^ .ןיכומבו ןמגרא לש תונושלבו
 ןיליפת איצומה 'פד ג"רב C עובצהו יווטה רמצ
 ןילוספ תונושל קושב תלכת איצומה 6ו'צ ייבוריע)
 C poss ןילוספד תונושל אנש יאמ ןירשכ ןיטוח
 ןינעה הזמו ה"יחא]* | .והניעבצ אמילגד אתעדא
 'ורי rb Cub 'מוי : א"ל ה"ר mmn לש ןושל

ve m»ג"ע ג'מד  — yy pay myןושלל המוד  
 ןבלמ 'עבו ד"מ ח"יפ 'ילכ ןייע voy חנומ ןבלמהש
 תונושל יתש השעש הטמ n'b 5/3 אתפסותב ןכו
 ינש וניבו תסריג ןסכל 'עבו ןיחוולמ הלש

 -- [תונחלש

sop) qub *הנבנו) ליכר ךלוהו הער רבוד ונינע  
 !p'53 m5 +טחאטמהסמ (ןושל םשהמ

 המ Ys ר'מש (ע'לב o s qos לעפאב
 : ךלמה לע םא 'פ ר"תסא 'וכו ןישלהשכ שחנה
 'וכו ה"בקה ינפל םהילע ןישלהו ןמשה דמע דימ
 אל 'גרתב ה"כו +(" ,'ל ילשמ דבע ןשלת לא מ"למ

 .'וכו ןושלת

 ג'פס 'יאלכ אתפסות (חמצ po) o תישישל +
 תישישלה ה"'פר 'יעינש 'פסותו

 ג"ער ז"לד Yo 'יעיבש 'וריבו ,(ןיציבלחו) ןיצובלחו
 תישושלשה ינתד המ ןמ היינה תבוטב עובצל והמ

oomעמשנ כ"או  mbוב םיעבוצש חמצ אוהש  
 ודי לעש קוביד ןינע e^ תשלשל ןמ רזגנ ילואו

 ,חמצ poo yb אוה ילוא וא -- םיעבוצ

Missgesehiek, ער לזמו ps 2» ע"למ b» sno 
lot, loth, צמא ר"למ ילוא וא' Unglück 

(Loos bw lottumקרפב ') כגח הלכא לבקמה 
 son יאמאו אוה ךתל םושמ היל sos GUp טיב
 י"שריפ ב"'א) -- ,אוה יאתל םושמ יא אמינ ימנ
 5/33 י"שריפ ןכו ה"יחא]* coim ליבשב
 'ומביבו ,ילזמ ליבשב : ידיד יאתל wes ב"ער 'כ
 לזמ םושמ י"שריפ הדיד snb םושמ א"ער ט"כ

  avר"ל ילוא וא .ל"נה ע"ל אוהש ל"נו כ"ע |

 רצ ב"ב סייד) Ven עמשמ ןכו ןמגרא לש תונושלב קר can רמצ יזיגב קחמנ םש רשא "א ם"ש ייכב ג"הכו ('
v33 (oה"מגר י"כבו רהאה לע דוטלל ןוילגט אב דחא ירה רמצ יזיגב םא יכ ןמגרא לש תונושלב ייל ירו 'פ  

 : ךפיהב w^ ה"מגר vs (?  .ןמגרא לש תונושלו רמצ יזיגב ג"ונב לבא ןמגרא לש תוגושלב ךורעבכ כ"ג ייא ביבל
 p^" קיתעה ןכו שיידב mU» )5 non quy ןייע «my ax ןמגראב ןיעבוצש m" ונ יא ש רמצ pus לש תונושלו
 עיפדבו p v33" ןוכנל היכ (5 : טיפ דיטב םשו ys גיח רהז ע"ייע )5 ,רמאד גייונבו (אנליוו ם"שב) ייבוריעב הייר

 : .ףוסב



 = ףלבו םש םיחספ םשהו -- י"שריפ לע המתש המ) | e" ל"נה ע'ל תארוהכ שממ הזו 'וכו םימשנבו
 ואלד, :'ב י"כ סרג 02 יתתל םוקמבו התיתל .'מ | ןירדהנפב י"שריפ ןכו ,לטב ךולכלו היירש ןינע

ovם"במרהו ,השיל :וכפהו "והנינ התיתל ינב | ה"ד ,ו'ל םיחספב י"שר ןייעו תורשל : תותלל  ^p 
 — [םימב םיטיחה ןיללובש התיתל ע"בשפהב דוע ןייע 'וכו םימב טעמ תורשל :התיתל

^ 

nune ur a D D o o EM D 

 = ."רסילתב יחילצי ןכ ,רסירת ךרעב ינליכשה ,רסומ יבהוא םיטהרב רסאנ תוליהת ארונו

 = m3 ןדנולב םואיזומ שיטירב י"כב ר"מלה תואה םויסב םנשי pna ms םע הלאה םיזורחה הייחאו*
 יה v5x יל יב 1553 vs ss לבא 35 .י"כב יא הז י"כבכו :יליכשה N^ םשו 3 33
 :ל"הזב בותכ 'מ תוא nonni לבא דואמ 'ע דע ףולפל 'עמ uvm דמל mss םיפד הזיא. םירסח
 ךיע םלשנ :ל"הזב mum םויסב יא טוהאק י"כבו ."ם"מה תוא ליחתא םמורמו ליפשמ לאה תרזעב,

 — [ם"מ pw "nns eos תעד לאל הלהת דמלה



duro 

₪7 > 

 ג"הכ ה"יחא] = .דואמ דואמ ול mob יוה לכב ךל
 יפדבו .ימלשוריב* 'וינשמב «mo ב"ה י"כב ןוכנל
 דצ תוכרבל סיד ןייע w^ י"כבו ןושארה י"עבו 'פאנ

C Spדואמ דואמב ול הדומ יוה תוינשמבו ר"פדבו  
 י"כבו דואמ דואמ ול mmm יוה "יסופדה ראשבו
 ג"ונבו mms דואמ לכב ול .ררומ יוה לכב ט"ק
 דאמ שרדנו .אל ותו ול הדו מ יו ה ילבב ס'שב

 דואמ אוה ט"פס ר"ב — דואמו הדומ ,הדימ 'שלב
 דאמ דאמ ד"מ ד"פ תובא -- אוה ע"ייע םדא אוה

mnחור לפש ] — 

 der Planet Mars, Kriegsgott)  םדא 'למ) םידאמ ,

 םידאמ לזמ אמייקד : ט'ככ תבש
 ה"כ היזוזב םידאמ םושמ ימנ תבש ילעמ היזוזב
 ילעמ na" םידאמ היל .אמייקד ג'ונבו ס"ש י'כב
 Yap םש ,י"שריסב ןייעו יזוזב אמייק ימנ אתבש
 .. אמד דישא רבג יהי םידאמבד ןאמ יאה א"עס
 כ"פ יתבר 'תקיספ .יאוה םידאמב אנא הבר רמא
 הגונ 2515 b" ר"ב .'וכו םידאמ ה"בקה ארב ךכל
 תואמ עבראל אלא ןכולה ןירמוג ןניאש םידאמו

DP םינמשו 

C (תוכרכב) [תוחנמב ל"צ] Guundert (מ"למ ns! 
 לכב ךרבל םדא בייח תוכרב האמ G'yo גימ)

ovסירב 'מאנש  ^ G^ה המ לארשי התעו ' 
 א"יו ,האמ אלא המ ירקת לא ךמעמ לאוש ךיהלא
 ,תויתוא האמ ןינמל הלוע הזה קוספה לכש
 תוער והאצמו 6א'לק TO ivy רמאתו ("אתקיספב
 תוללק 'ב רסח האמ ולא 0^ ,א'ל םירבד) תורצו תובר
 םדאבש םירבא הנומשו םיעבראו םיתאמ .הרותבש
 תובית ח"מר C, )2 א'פ) תוליהא שארב םישרופמ

 םירביא ח"מר 6תורמש מש עמש תירקב שי
 ןוומשת רמש DN יכ 'שרפ ונרמליב םדאבש
 «qr יסופד לכב C5 (nns בקע יוחנתב)
 המל יתעדי אלו םיכרע ינש ונלש ךרעמ ושע
 תוחנממ ןויצה 'א האמ ךרעב sen ךורע י"כ לכבו

 ב 6 יב
E 4 6 AT 0 

 בורל C : אבו אתיב אפלאב ג"יה msn אוה מ *
 ,עבט = עמט n'7 אטבמה ותואבש 'ב םוקמב

pma = pnsע'ייע ן"ונ תואב ףלחוה ('ג .ןָשַּב)  
 pe ודי לע תונבל ישומש ms אוה בורל 4

jbמ"לב ומכ לעפה  nomחבד ןמ אחבדמ =  = 
narלע תונבל דועו ('ד .רּונ ןמ אתרונמ = הרונמ  

vmלעפבו לעיפב רוקמ  s^אב ('ה .ַעְּדיִמ ,לָביִמ  
 ,ע"ייע איבמורפ מ"ד הביתה עצמאב ףסונ םימעפל
 ןוניריפס .ןוניריפמס ,ע"ייע דיפל = סרפמל ,דפמל

omn nos wm (^ yyומכ הירחא שגדב 5  
 ד"עפל ומכ הלילש 'מ אוה דועו C1 oo yy מ"לב
 'מולכ הולא mns ירשבמו ו"כ ^ בויאב מ"לב
 ufi י"לב ןינע ןכו רשב ילב יתויהב ירשבמ דרפנ
 b^ 'יטפשמ 'וחנתב ושרד הזמו nieht, ne ר"לבו
 לאו םיוש םכינשש t ye) םירבד) ךיחאמ ^
 תינוי ןושל ךיחאמ ותומכ השעתש ךמצעל םורגת
 היהת אלש ^5 ^3« ןושל ns לש 'מ 'מולכ

 .ןויבאה ךיחאכ

p'53) ND ^N155 ע"לבו  noמ"לב  n (was 
 (יב ,יב ייטפוש) םתישע תאז המ nb לש

 ארמנ 'שלבו המל לש 'גרת אמל nay אד אמ
 ,אוה nb ^b והמ ,המל b^ יאמא ,המ b^ ,יאמ

 .('ןיד המ ומכ ןידמ .םא המ ומכ 'גרתב םיאָמ

^D שלא 152 woep(atvoy י"לב ^p) nv3awm * 

 תויתואל לאשוהו Werkzeug ןמוא ילכ
 'פ יתבר אתקיטפב (הפב אטבמ ילכ י"ע ורבדנש
 דחא וניצמ nn הביתבו : ו'ופדב ap ףד גיל
 ,יכ יקזחי) םכיתולילעכו םישמשמ תוינגאמ רשע

^p Croורבדנש תויתוא איי  "pהפב אטבמ ילכ  
"Ww? Sprachwerkzeugןונגמ ע"ייע . 

"NDהלועפה תנלפה ןמסל לעפה ראות תלמו  
sehrדע  (gar sehr "INDתוכרב ףוסב  

Cra w" Bb)ךנוממ לכב ('ה ,יו םירכר) ךדואמ 553  
 רדומ אוהש הדמו הדמ לכב ךדואמ לכב 'א'ד

 י"כבו Am דייל יב 'א ון"| ילכב ה"כ 1 .יעה ףוסב ב"ג ys Q" .רמאד ןאמ טייק yi Q .ומוקמב יעו y לכ ןייע ) 1 וורו ₪ 1

 y/533 ה"כ )5  .חימר עיפרשבו הנומשו םיעבראו p/p ריפדב )? pibba. ם"טב ר"ב י"כבו ייספב ע'יפדבו 'קספב טיק
 .עמשמש ב"ה ייכבו תרמשמ ע"פדבו ט"ק 1521

^. d ho. 
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 (RUD yy הייחמל אדנפב ידנפ האמ :ז"כ ק"ב
 nns האנק אלו תותימ האמ "qb פ"ס ר"בד ר'דמ
 'ובותכ Y" 4^ ,'ו 'רזע pns ר"אלכ ץובקהו —
 ט"פ "אלכ vm pow" ןֶתאָמ תלת  .ה"לד ב"יפ
 : ד"גד ה"פס ריזנ 7v ,ןימוצ ןוואמ תלת :ב"לר
 ןכו .ןינכרק ןוואמ עשת . . ןיריזנ mas תלת
 ינבר ןמגרותמה 'יג eb" ב"כ  ,ח'י תומשל 'גרתב
 ץובקה ןכו .ןואמל 'גרת ('ב ,ט'כ א'ש  תואמל ,ןוואמ

mimע"לב  C.(תואמ ביתכו) תויאמ מ"לב  
 לש המוק ?"O^ 3 Rp  תויממוק ג"יפ 1753
 ןייעו םיתאמ תוימ האמ mp תויממוק :םשו ,תוימ

 — n'y] 35 ןייע דועו ב'יפ ר"בב יונישב

 (.ב"יק ,א"חב ע"ייע Emmaus סואמא - ( םואמ *

^vאחא 'ר ד"ע ד"מד ה"פ ז"ע  bisסואמל  
 : ג"כק ,א"ח סומא ע"ייע (mp .סואמאל ןמ עוטקו

IND *מ"למ)  (Licht, das Leuchtendeח"פ 'וכרב  
 : ב"נ םש ,שאה ירואמ . . שאה רואמ ה"מ

 (ה"פ) ו"פ תוכרב 'תפסות ,שאב שי תורואמ הברה

 תורואמ האר אלש לכ ,ד"כ 'ליגמ ,םימשבו רואמ
 'וריו ב"עס ה"עד ד'פ 'ליגמ 'וריב ה"כו 'וכו וימימ
 'ז יפר תודלות 'מוחנת ןייעו ד"ע א"לד ב"פ תוכמ
 ^r 'וכרב 'ליאשהבו ,'וכו ןיקול תורואמ ,ט"כ 'כוס
 "Yes yy vy א"פ 'גיגח 'ורי ,הרות רואמ א"עס
 [רואמה ל"צ] (רואשה) ורמש יתרותו ובזע יתוא

nav3 םיחספ .ילצא ןברקמ היה 'bהבכ ב"עס  
 B^ אוה םיניע רואמ :'ה 'גיגח ,'וכו ןהיניע רואמ
 לתוכב רואל חותפ ops וניגעש המו mm יגס ומכ

Liehtlochרא ע"ייע  ND)בייפר : i Comתבש  
up5^4( 'תפסות כ'ג ןייעו א"מ ג'יפ תולהאו  

 .'וכו ומתוס היהש pon רואמה vw ןה וליאו

 לאשוהו Wage תלקשמה ילכל םש מ"למו םייָנְזאמ *
 שרוחה 'תקיספ ןייע (תכל יבכוכב לזמל

 ידוקפ 'קליו א"מ פ"סו כ"פ יתבר 'תקיספ .ד"נק דצ
 ר"אלב ץובקהו — ה"פק זמר א"מ 'קליו n^n זמר

yo ^ ארקיו 'גרתו 473 ,'ה לאינד NUIND 
quon maso 

 הפ הֶאַמ

 יקמרפסא 'עב תמאב יכ איה תרחואמ הפסוה ילואו
 המ : הזכ םויסב א"לב תצק ןויצה הז וניבר איבה

mש מ מ ה א מ ךמעמ לאש  yאל וניברש ירה  
 ה"טגר 'יפב ^5 ןכו האמ אלא המ pn" לא םרג

 ל"הזב 'יאד O00 אקילייגנא "2 «yup תוחנמל י"כ

 רבכ לבא ,כ"ע לאוש האמ רמולכ ךמעמ לאוש
 התעו ג"ער רורסב ג"הב ^« יקמרפסא 'עב יתחכוה
 ף"ירה םג 'וכו ירקת לא תוחנמב ופרג ןכ יכ יתאצמ
 תולפת b' םהרדובאב «mo תוכרב $3 ש"ארהו
 ל'זו ע"בשפה לעב בתכו .('ב"ער ג'י דצ לוח לש
 כ'גש דע םימלש ןכו םיבר יפב לגרומש המד ערו
 המ ת"א תבשל תודמעמ חסונב וסיפדהו ov וחלש
 ת'רו תעדל יכ םב התנע .אטשוק ואל האמ אלא
 אלו היה אל האמ אלא המ ת'א ךה . . י"שרל םגו
 ומלענש רומג שודיחו כ"ע ארמגב רכזנ ונניאו ארבנ
 .'וחנמב ןכ וסרגש םהרדובאו ש"ארו ף"ירה ויניעמ
 : המ 'וחנמב בתכש י"שר םגש יתאצמ וזמ הלודגו
 'וחנמב 'מגב סרג אל הז יפלו כ"ע האמ היב ירק
 תוכרבד 'מגב ןכ סרג ומצעב אוה תאז לכב ת"א
 אינת : ל"זו 'ה 'יס סדרפב וירבד הלאו ת"א 'שורי
 האמ ךובל לארשימ םדא לכ בייח 'מוא מ'ר היה

momלכב  nvלארשי ץואר ארמגבו  
 וניאש לארשימ םדא לכש אנת יכה ןניסרג
 לארשי התעו 'מאנש םוי לכב תוכרב האמ השוע
 א לא המ ירק ת לא ךמעמ לאוש ךיהלא 'ה המ
 יבשוי והועידוהשכ םנקית לארשי ךלמ דודו האמ
 C wp 'וכו םוי לכב האמ לארשימ םיתמש םילשורי
 (?הכב (תוכרב ףוס) תוכרב 173 סרג היה י"שרש ירה
 תוכרבב :ןויצה ךרעה שארב םייקל שי כ'או
 ןינעבו -- סדרפב י"שר 'יגכ תוכרב 'שוריל ןויכו
 3^ ," םירבדל יש תחנמ ןייע אלמ לאוש תביתכ
 — אלמ ןכ ואצמש םירחאו ן"במרו יחרי j28 איבהש

n5!רגפ ע"ייע 'וכו יזוזב ינרק האמ : ם"כק תבשב  
^mא ףנכ ע"ייע א"ער ג"יק םיחספ .ש"מו וניבר '. 

ao morהאמ נ'שו : ח'פ םשו ,רפח ע"ייע  
 האמ נ"שו .ב"מ תועובש .ןיימד דחא דעכ םישנ
 ,(י'ק ,ביח ןב ע'ייע : ב"מ uo" .האמכ ירתו ירתכ

 : םהרדובאב ןכו .ש"ע תוהנמ תופסותב ייאדכ האמ ןינמל הלוע ש"ב ת"אב המ כ"ג ייא '( cun ןמ םהל זמר שי דוע

 ה"וא רוטבו (? | .שיע יוכו רבג ךרובי ןכ י כ ייבותכה ןמ זמר שי םגו האמ ימיגב 10 מ לאוש 'ה המו aet םיאיבנה
 : תובית (y שורדה הז אבוה ןכו -- uy (גיכ ביש) ל ע npn קוספ לע ךמוסו יאנורטנ יר םשב ןכ בתכ v ייס
 ומכ קתעוה ונממ רשא 053 'יל ןכו איה תרחואמ הפסוה קפס ילב םש ןינעה לכו הרק mo ימוחנתב האמ היב ירק
 לכבש תוכרב יק דגנכ לע םקוה web ר"דמב כיג ןייעו .אגוריוו יפד ימוחנת ןייע רבחמהמ ונניאש היארל סיפדמה ריעמש
 ומכ תוכרב ףוס יתפסותבו םש amem )7  .הפגמה הרצענו תוכרב p םהל ןקתו דוד אב םישנא 'ק לארשימ םיתמ םוי
 «bt רמאמה הז לע ודי ףינה רעבאב שיירהמ םלשה inn םג יכ 2700 דצ א"י nog רחשהב יתיאר התעו יקמרפסא 'עב יתאבהש

nmiרשא ייכ טקל ילבש לעב ירבד איבהל ףיסוהו  snאיבהש  niיוכו ימוא מ"ר היה אינת 'וחנממ יא הגורעב אוה  
 שימל ןויכ «n םדסי ךלמה דורש המלש וניבר םשב יתאצמו ליש לעב בתכש (nb רחשהב שיע ימלשוריה ירבד דועו

vmישתב  onnהז לע ריעה אל ש"ר יחה ברהנ ,ל"נה . 



66 IND * 

vielleicht, DN jb! ND jb בכרומ) םיִאָמ > 

etwaישארב) הנכא ילוא 'גרת (יזסממ  
COה"יחא]* ,ינבתא םיאמ  wsןייע  

 ,ב"כ 'רמבל ;ט"ל ד"כ ;ד'כ ^n תישארבל 'גרת
 — [דועו ^ s/ הנויל ;'ו

TO 

 Wort, Befehl יווצו םלש רובד מ"למ ('א) רַמָאַמ *
 א"מ ה"פ תובא Ansprache) המביב )3

 אלהו רמול דומלת nei םלועה ארבג תורמאמ "יב
 ה"ר :א'כ 'לינמ .'וכו תוארבהל לוכי דחא רמאמב
 םייולת ד'פ ר"ב ,אוה רמאמ (D^ תישארב ,ב"ל
 45( השעמ ה"בקה לש ורמאמ ד"מ b'D ,רמאמב
 2! הרמאמכ הוצמ השועה א"עס ג'ס תבש —

mo» (3רמאמ הב השע א"מ ב'פ  ^bשריקש  
 pump pu ןיאש יפל רמאמ ארקנו ףסכב המבי
 ,םש 'ומבי ט"יות ןייע הקיתשב אלו הרימאב אלא
 ותמביב םבי ישודיק, :'יפ ב"עס ג'מ 'ודיקב י"שרו

mpהאלהו .ח"י יומביב ןייעו ."רמאמ , "Yומבי ' 
 הז ('ה ava םירבד) השאל ול החקלו ג"ע ג"ד ב"פר

NDSש"ע 'וכו המביב רמאמ איה וזיא :םשו  
yvy v" one»וריו ד"ע ח"נד א"פ 'שודיק 'וריו ' 

 .ב'פר 'ומבי 'תפסותו ד"ע D'DT n'bD 'יטיג
 שובלמ דועו ילכ b" ס"לב («mo אָנאָמ ,ןאָמ *

ypז ןמ '. 
 ^R ןמ ע"ייע Grgend Jemand ןמ =) ןאָמ *
 Ey ףררנ qwe ל'זרדבו ןֶאָמ לעיפב מ"לב) ןאָמ *

 המא הואישהש המותי ישודיקמ טרפבו ענמ
 die Weigerungserklürung eines ןואימ םשהו היחאו

(unmündigen Müdchensתומבי  n^ימוא ג"ר א"עס  

 לידנתש דע ןיתמת הנאימ אל םאו הנאימ הנאימ םא
 תוסורא אלא ןינאממ ןיא םירמוא ש"יב א"מ ג'יפ ,'וכו
 ה"יב ןהל ורמא . . . תואושנו תופורא 'ירָמוא ה"יבו
 תנאממ אלא דע 'וכו הנטק איהו תנאממ ש"יבל
 'ב 'נשמ םשו ,אשנתו ןאמתו לידגתש דע תנתממו
 המא הואישהש לכ ןאמל הכירצש הנטק איה וזיא
 הכירצ הניא התערל אלש הואישה התערל היחאו
 רחאל תאשינו וב הנאימ 'ד 'גשמ םשו 'וכו ןאמל
 תנאממה 'ה 'נשמ DU ,'וכו nimm וב הנאימ "וכו
 ,'וכו וב הנאימו רחאל השריגו רחאל תאשנ שיאב
 ןאמתש הנטקה תא ןידמלמ 'מוא א'ר 'ז ינשמ םש
 הברה אירטו 'לקשב האלהו ,ז"ק mes 'מגבו 'וכו וב
 ,תונטקה תא ןינאממ א"מ vb תוירע לעפה ,םימעפ
 הנאימ אלו ןאמל הלוכיש לכו : תומבי שיר 'תפסות
 תומבי .ה"מו ר"מ ג'יפ תוידע ןּואימ םשהו .'וכו
 ר'ב /2 מ"ב :ז'ק :א"ק םש ץובקהו Yen : א'ק

 לצאנ שושה הזמו — .םינואימה ,ןינואימה ity פ'ר
 ,'1 ןמ ע"ייע תירוהי תדב םינאממה b po^ ר"עפל

 וס

 UD ע'ייע יאָמ *

 .ימ ע"ייע ןיִאָמ *

 רמוא הדוהי יר ג"ל 'פ יתבר 'תקיספב o ןוניאמ *
 ךרע ןייע ןוניאט תחת ס"ט ןוניאמ
 .ןונייט

ow UNDע"ר ידימלתב לודגהל ראות  Py 
 יארוהנ 'ר אלא ומש מ"ר אל :3^ 'יבוריע

 םימכח יניע ריאמש ריאמ 'ר ומש ארקנ המלו ומש
 יקינולאש xm" פ'או ןעכנימ ps י"כבו הכלהב

xnאשיימ 'ר :יארוהנ 'ר םוקמב 'יגה ח'פר  
 אשאיימ "S Goo פישב) ח"ר ^53 (i023 ומש
 pw ^ar םייקל הזב ךיראה 43 םלשה ןיפחויהו
 ע"ייע דועו .ש"ע השאימ ^33 ח'ר b" כ"ג איבה
 ף'זרהמל מ"ד ןייע ויתורוקו ודומיל ןינעב .אשיימ
 ןוכחישמ אה 'יאלכ mb 'שוריה 'יפו .האלהו 4
 ותרותב ד"צפו כ"פ ט"פ ר"ב .ש"מו 'א איסא ע"ייע

 ילבבבו ומשמ םיאלמ םידומלתה ינשו ,ריאמ 'ר לש
 «TU אתפסותבו םימעפ תואמ ששמ רתוי דבלב

nvויתוכלה ורכזנ םימעפ םיעבשו תואמ . 

qp = TND*א ךמ ע"יע '. 

 לכאמ .^ תבש Speise, Mahl) מ"למ) לָבָאַמ *
 wb y'"y ןיטסיל לכאמ . . םידול

 ייסורד רב 'עו 'א לכא ע"ייע יאסורד ןב לכאמ
 .תולכאמ לכוא כ"פ ר"ב ץובקב

 Schlachtmesser) וב םיטחושש ןיכס מ"למ) תֶלָכָאַמ

 ארקנ המל ו"נ) ז"נ 'שרפ הבר 'ישארבב
 ירמא ןנברו לכואה תא תרשכמש תלכאמ המש
 ןילכוא הזה םלועב ןילכוא לארשיש תוליכא לכ

 .תלכאמה התוא תוכזב

 ,die Nagende תלכואה הניכל יונכ 'יפ) תֶלּוכְאַמ
(Lausשוחינ ךרד 'מגב דיה לכ 'פ שארב  

 ,הניכ םד "ייפ ,אוה תלוכאמ םד אמליד Ce הדנ)
 תלוכאמ .ר"י םשו ב"עפ 37 הדנב ה"כו ה"יחא]*
 יייעו שאר לש תלוכאמ : b^ pen .ףצר yy הפיצר
 תבש 'פסותו םש תבש ,אמש ה"ד ,ב"י תבש תופסות

ps 0 1 ^Dץובקהו .תבשב תלוכאמה תא ןיגרוה  
"Y"תינעת 'שורי ,תולוכָאָמ ד"ע ט"מד ב"פר הדנ  

 ןניא וב ןיצצקנ ןהש םיצע לכ ג'ע ט'סד ד"פס
 הז איבה לכא 'עב 'טסקוב 'הו תולוכאמ ןישוע
 ילאאז ןהאזיוועל 'חה םגו םוקמ הארמ ילב ןויצה
 ^n ר"כיאב r5 'תחיתפבו .ומוקמ הרעה אל 7
 ,תלוכאמ ןישוע ןיא ריחיב 'יגה איבה nne אריעז 'ר
 תלוכאמ וא תעלות וב אצמנש vy לכינת :םשו
 b ww" ב"פ תודמב לבא ,חכזמה יבג לעמ לוספ

 — [: ה"פ תוחנמב b^ ןכו תלוכאמ תלמ



 6T הֶאובְמ * - םאמ ג

 הראמ וב ןת «GU ,גיי ארקי) תראממ שרד "^ קרפ
 םדאל הראמ אבת :'כ תוכרב ,וב הנהת אלו
 החלתשנ :ט'ל ימוי ,ול ןיכרבמ vom ותשאש
 הויאמ אבת .ט"יד ה"פס האיפ 'ורי ,'וכו הראמ
 ב"פ יאמד 'ורי ,ינע רשעמ ויבאל ןתונ אוהש ימל

T/y 21/23הראמ אבת  cobאוהו תנמאנ ותשאש  
 ,הראמ ןהב הטלש : ח"כד b" 'דהנס v^ ,ןמאנ וניא
 «Yn הריאמ הל יהת 'א קרפ ןישוריק אתפסות
 »0 ארומ הל אהת אל ג"ונבו טרופריא די בתכב
 bp pw» ,הראמל תובוו תורפ man ג"כפ 32
 הראמ ילעב ןינעבו — הראמל הברו me היהא
 — [:ו"מק ,ב"חב ע"ייע רוחיא ילעב b^ :ו"ט 'ציב

 םויה תורוקו הרקמ ןינע ייפ yos לעפמ) עָרואְמ *
(Ereigniss, Tagesereignissז"ל פ"ס ר"ב  

 עריאש ערואמה םש לע א"פ vow .ערואמה םשל
 אלא ארקנש םוקמ ןיאו 'א D "ירבד ירפס ,'וכו הל
 לכה T'y ג'סד א"פר תינעת v" ,ערואמה םש לע
 v^ "כ תבש -- ערואמה יפל לכה ןמזה יפל
 (ריכזהל ךירצ) רמוא ('ימעפ המכ) .ח"ד ד"פ תוכרב
 'גרתו חכזמ 'ע םדוק ערומ ע"ייעו ערואמה ןיעמ

^vירקיול ;ז"ט ,ב"י 'ומשל  arsארקמ ותלוזו 'ג  
 D wp" הרקמ ומכ pip כ"או ,שידק עַרָאָמ שדוק

 .'ב ערע ע"ייע דועו yoyp י"רתבו imp ןינע

 םודרק .e ע"למ ילוא וניבר b^ יפל) תופּורָאמ
 חוש .תונכב Jolzkarst) ץע לש ארמו

 ןירקוע םירמוא ש"יב («Ci 'יעיבשב ('ה ל"צ] C0 קרפ
 לש ארמ ןיעכ jn ("'יפ yy לש תופוראמב התוא

qvי"כבו ה"יחא]< =  "noלש תופורחב  y» 
 ייג יפלו ,ש"ע (Cp'n atr ףרח 'עב ויתשריפ 22

wmש"רב אתיא ךורעה "יפכו ל"נה ע"למ ל"נ  
 pm ץעמ ל"זו קדצ יכלמ ןב י"רהמ 'יפבו ב"ערב
 ,כ"ע 'פוראמ םימכח 'לב ארקנו sob ומכ יושע

 eo [(תופירעמ "2090 1221

 תולודג ויתוציבש ימ b Tes^ םשהמ) ןְּכָשּואַמ *
 ןתברג .רבג לעב ע"ייע : ד"מ תורוכב
 .וניבר 'יג םשו םש םינמסנה םיכרעהו

 .'ב nb y'"y (תּומ jb ינוניב) תיִאָמ *

  r2הֶאּובְמ * | עירזת ארפסכו .םירמ :בוט רתוי טרופריא ««9- 38

OND ^lיוארכ קד אל ב'רו בועת ונינע מ"למ)  
 סואמו יחס 'כיא שרדמ (םינפב ןייע

 p^ הבעות י"לב 'יפ איליספ איסאמ OB .יג 290
 ןויכ ב"ר ה"יחא|* — .לפשו ןטק יוזב רבד יליספ
 ,Verhasstes וס 616 nv3v תולמ יתשל

 ל"צו איה תועטו יוועל 'ה תעד ןכו 8
 pw" ומכ םילוספו םיסואמ אָיִליִסִפ אי ַסיא מ
 : רתי my שכושמ ג"ונבו .הנוהכ nino לעב ןוכנל
 ץובקה אוהו יתהגהש ומכ ל'צו .אייאליספ אייסאמ
 (סואמ ילכ :גיינד ביפ ינש ישעמ n) pw ינוניבמ

 ^mina .n ק"ב ,ב"עס גיס mw .ט"ל יציב) סיִאַמ =

 6 יָסיִאמִד םושמ א"ער 'ק «mo ץובקה דועו 6: גיס

 יח קרפ יתקחב ארפס n 'גיגח סָאְמִנ לעפנהו —
 ר"כיא ,הָסיִאַמ .ז"נק .ד"מ תבש סּואיִמ םשה .וסאמנ
 יתבר 'תקיספבו םא יכ 'פ חצנל המל 'פו הרכזא 'פ

 — [.ט"ס תוחנמ אתופיאמ ר"אלבו א"לפ

^b) NDND *בויא) ללא יאפר (יסא לעפמ אפור  
C1 2^גרת ' esoאיבה יוועל 'הו ללא  

 אפאמ ^Tn n ,א"ל בויאל 'גרתב דיחיה םג י"כמ
 282 ג'ונבו

 ,אימטופסמ ע"ייע אימטופסאמ *

 ה"פ 'וחנמ Gebück) הפאנה רבד מ"למ) הָפֶאַמ *
 יורי i15 529p .N m2. Du - ם"מ

 DND הפאמ Ty .ג"כד Yo 'יבוריע

 »2 רמ ע"ייע ןודא ^5( אָראַמ ,ראָמ *

"NA *ירמ ע"ייע . 

C mitתישארב) תראמ שרדו מ"למ)  / jp OC" 
(euch mossהלא לע הכיא הליגמב  

 תוקוניתה [לע] ןינעתמ ויה יעיברב (היכוב ינא
sovישארב) תורו אמ ^ הי ןהיפב הרכסא הלעת  
Ceיתקיספ) שדוחהד ("'קיספב .('בי ת כ תר א מ  

 רבלב המח לגלג אלא ריאהל ארבנ אל Ciro רצ כירד
 ר'ננו הייחא]* — .ביתכ תראמ תורואמ יהי 'מאנש
 ,םש 'תקיספב ב"שר ש"מ ןייע םויסה רפח ^ פ'ר
 'תקיספה הז אבוה ןכו .'ו דצ תישארבל בוט חקלבו
 ו"פר 3:3 אתפסותב ה"נכו -- .ל"גה יש תחנמב
 לבא האפל תורא מ רשע וילע לבקמ ןיאושיק

 ([ח"כ] (ה"ב) פייוו יה יצוהב) ביי 'שרפ ףוס ארקיו ארפסבו אוה ס"ט וז םג יפו הער שי b' ריילהקב סיאמ ימ לבא ('

 ,817 צינלפפ ףעל ןייע )< ע"למ m^ זואמ : ךירעמו סואמ סרג תמא תואו ,םיעמה תקילש ימ דיבארה ייפו ןייעמ ימ ייא

ovn vii )35 ( ריכיאב spגאודב השעמ הי"ד הלא לע  ?) תורואמ י"כ ראשב לבא ריב י"כבו .ע"פדב ןוכנל ה"כ. 

 היד : וייכ יינעתב י"שר ןויכ הז לעו b 'ירפוס יכסמבו : חיפד ד"פ תינעת יוריב ow לבא יוכו תורואמ יהי םויסה רפה

 wmm יפדב ne )5  .םש איבהש רהוזבו קוספ הזל יש תחנמב דוע jun הרותה לע ושוריפ ןייעו הרכסאה לע ידב

 יט"קו בה wis ה"כ (*  .'ספב רוציקב ריפדבו ,קוספב ס"טב האלהו ליסאב יזיפ 'פדמ לבא אהקיספל mo quy י"כ לכבו
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 וו וצי שי ENDE SUME מ
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 ריעה mu מ"למ sym ה"יחא]* .םיתבלו
 לע אוהו ."יבוריע שירל pn jp (ד"כ ,יא םיטפוש)
 pw ,םוקע יובמ :'ח 'וריעב ה"נכו op לוקשמ
 רשכה ב"מ א"פ םש .לדנ ע"ייע לדנכ יושעה יובמ
 יובמל ח"מ pw ,םילשוריב יובמ ב"מ ו"פ םש יובמ
 תוריצחל יוכמה ys'3 ג'ע YD: םש  .יובמב ..
 יובמל ד"מ ט'פ םש ,יובמ ינב : םשו ,םיתבל רצחכ
 וניאש יובמ ג'עס ו"טד ז"טפ תבש v" .שלופמה
 א"פ תובותכ 'וריו in ח"פ Dv) 'ורי .שלופמ

musרד דחא לארשיו םיוג הלוכש יובמ ד'עס  
 הושש יובמ ("QG י"פר תבש 'תפסות .'וכו וכותב
 ול שיש "235 'יבוריע שיר אתפסות ,'וכו י"הרל
 יובמב ךליה ד"פ 'ורהט אתפסות ,חתפ תרוצ
 א"עס ו"ט "יבוריע הֶאובְמ ג"לב ןכו .הסיע השעו
 — והאובמ רב ע"ייע :א"כ ב"ב :ז'ע תובותכ
 :ד"ד ב"פ תוכרב v : ד"כ תוכרב nisi25 ץובקהו
 — מ"פ ר"קיו ג"מפ ר'מש ג"ע ז"טד א"פ 'טוס 'שורי

 תכש ןייע intu) אלובמ ר"אלבו מ"למ) לּוּבַמ
svoנ"שו  mג"ק םיחכז ,ח"ק :ח"ל : 

 .ט"לק דצ כ"רד 'תקיספ פ"פ top ,ג"לפ ,ל"פ »3
 תירפגו שא לש לובמ "9 ב'פ תינעת 'פסות —
 ותניפס העבט םיל לפנ :םשו ,רבד לש לובמ . +
 ;'ה ,'ג קוקבחל 'גרת .ולובמ אוה ירה תמו םיב

 ," .ם"כ םילהתל

 מ"למ רקיעה לבא םריג וניבר תעדל לָבּומ =) לבמ
 der geführt werdon muss) לעפהב לבי

 תופכ 'יפאו לבומ 'יפאו 0775 תורהטב ז"פב רדקהב
^pב'א) -- .םדיג  ^n ^pוניאש  by»וילגרב ךליל  

 ךורעה "יפו ה"יחא]* | .(ותוא םיליבומ םירחאו
 N DU" 36 ג'הר 'יפמ קתעוה ש"רב כ"ג אבוהש
 אוהו תייטב אלתבומ e" לוומ ר"א לבומ ל"הזב
 לעפמ .2<< ע"לב אוה אלתבומ nom »v םדיג

U^ב'ר ^5 ןכתי רתויו .םדג ,עדג  nmןינעה  'y 
 -- [ש"ע ז"חא אבה

b» =( 535אָּתְליִבּומ  ^bע'לב  Jesהדונא  
 os מ'לב = )2 כ yen Bündel, Last יושמו

 N/D 'שרפ הבר תישארבב ragen, führen) ליבוה
Gsןוהנמ דח הוה  Dyיפ (*היתליבומ ןיעט ' 
pnrאלבומ ,לבומ ומכ אוהו ה"יחא|* | ,ואשמ  

 ןיסיקד לבומ ןיעמ דח רכע : "ד ד"פס הלח 'ורי
vigא"פ  UD]אלבומ יתבר 'פ ר"כיאבו ב"עס  

 אוה (TUN ע"לב אוה ןכו ץע תדוגא 'יפ ןיסיקד

NJN2D * חס 

 .ןבמ עיייע אָנאָבִמ *

 .תכמ ע"ייע תאבומ *

 דבוע b^ כ"או 2 פ"למ וניבר תעדל) יאָּגְבַמ *
 'שרפ 'בר תישארבב GLandbauer) המדאה

 ביסנ םכש :רומח לא ועמשיו b) 'פ ונינפל) )! א"פ
 ^x) תוכמ) ןילונה m ולא ג"סבו yep יאגבמו
 ריעה הניד אשיל שקיבש םכש ליבשב, 55
 (*[יגאב ל"צ] (אגב) ןושלמ יאגבמ .םילומינ הלוכ
 הז 'מולכ רבדה הז ןכ לשמב המדא ירבוע רמולכ
 ייבוריע רדה 'פד ג'רב .('"בייחתמ לודג «qm גרה

Coאתפסות שירבו .וללה ןיקסולג (* חק יאגבמ  
 O"D 'שמא 'פדב ה"יחא]* ,(ב") םיחספד

 עדו .ב"רמ ףסונ אוה קפס ילבו ם ד א ם ש : ל'הזב
 אלו םיכרע ינשל ךרעה הז דרפנ י"כו ע'פד לכבש
 יטרפ DD אוה וא םינפוא ינשב יכ nob יתעדי
 ד'עפלו .ח"ר b bp was^ תעדכ יללכ םש וא
 Uy 'ורימ היארהו יטרפ DU אוה םינינע ינשבש
 ייגבמ ול רטא ךמש המ ול רמא א"עס מ'ד א'פס
 n'ai שרוקה חורב לאילמג ןבר ןויכ םייס הז לעו
 ר"קיובו םיחספ 'תפסותבו 'יבוריעב םייונש תצקב
 ל"צו יאבנמ 5/3« ר'בבו ינבמ an own ז"לפ
 : םש (b^ י"שרל םחוימה ^53( ךורעב 'יאדכ יאגבמ

DUםש'תוכמב י"שרו ,םדא  ^bיאנבמ  DUשיאה  
 ע"בשפהב הז לע השקהש המ ןייעו ריעה ינבמ
 'ב יאגבמ 'עב 'יפ ךורעה לעב וניבר יכ ש"מ לבא

DUי"כבו םינושארה 'יסופדב יכ המית תצק םדא  
 דועו .הלעמל רומאכ איה ב"ר תפסוהמ םא יכ ^5
 בר רמא ב"ער D' םיחבז ארומא םש גובמ היה
 ריע יכ עדו .כ"ע םכח םש י"שריפו גובמד הימשמ
 גפמ איה איהו) גוכמ תארקנו אירוסב התיה תחא
 ילואו 805 איפארנאינ רעיוביינ ןייע 6 א" ז'עב
 שיא 'יפ יאגבמ ילואו ריעה וזמ הזה ארומאה היה
 יטרפה םשהש ריבשמה לעב ש"מו גובמ ןמ דחא
 תומוקמה לכב ומלהל השק סירס 6%6[0 י"למ אוה

ism 
(Schündlicher (מ"לב שיבמ 155 פ"לב N)n]25 * 

  "nטיי ;יב ,זיי ;'ה ,יי ילשמ) שיבמ

jy תהב לעפמ wan 02 

  n5,יאגבמ ע"יע

Eingang, הפינכ םוקמו רעש 'יפ Ni22 53) "i33 

  (Durehgangshalleןיבוריע שירב ( Wb(אימ

 תוריצחל ונממ וסנכנש םוקמ 'יפ .הובג אוהש יובמ

 'שרפ לי'צו 'א ישרפ Pw ט'ק י"כבו ישרפה ןויצ רסח ע"פרשב לבא רי'בו ביה v5 .'ב יא ו"ו (vom ר"פדב px היכ ('
aen *( קתעוה ונממ רשא חיר 'יפב היכו. ?( 16 דצ לאננח לדגמ ןייע תוכמל ח"ר ייפמ קתעוה p mb)בט . +) היכו 

 .היתילבומ ג"ונבו היתליבומ עיפרשבו ,ר"פדבו ט"ק י"כב הייכ )5 .לוט ג"ונבו םיש ולכב
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 ןויכ הילע רשא ל"נה "נוי הלמ b^ םע הפי הלוע
 ^3 ןכתת יכ ןאכ ש"מ םלוא ןיססכומ 'עב 35
 רבכ לבא ןיססכומ 'עב 'יאדכ ןוסלכא bx ןיסכלא

yaoןיסכלא  ^an wwןויכש ל"י וא תירקיע  
 ע'ייעו ו"יוב ןוסכלא םוקמב ןיסכלא היגהל 25

 — C] הרעהב ןיסכלא

(Geringschützender (הזכמ ^5 רפב ןמ 822025 * 

usb or^ mb. םילהת. "xh 

730525 

 1/57 ה"פ ז"ע 1 Quello) 3522 5/53 =) אעּוּבַמ *
 א"פ יאמד 'ורי ,ךמק אעובמ אה ד"ע

 ז"כ ,ד"י ילשמל 'גרת .ןל קפסמ ןעובמ תיל .ב"כד
 ז"כ ו'ט יומשל 'לקנוא ץובקהו ,ייחד אעובמ
 ןיעובמ Ty ז"עד Yo Gun יורי ,ןיימד .ןיעובמ

"o 

 'כרת beschleunigen) לעפאב sy2 לעפמ) עּבִמ *
wmעבמ (ה"ל ,ביל םירב)  y^pא עב ' 

amזילק ), 

 (sn עב 'עב 'מושרה ע"לב nya לעפמ) הָעְבִמ *
(zersióren GV ?pהעבמה א"מ א"פ ק"ב  

 'פריא י"כה ^3 יפכ ט"פר ק"ב 'פסותב ה"כו רעבההו
i32ק"בד א"פר 'ורימ חכומ ןכו רעבההו ריעבמה  

 כ"או 7,302 (me הדש שיא רע בי ^« העבמה
 .ריעבמה כ"ג התיה 'שוריה 3

 das Austreiben des Viehes) ריעּב םשמ) ריעבמ *

 ,'ב ללג ע"ייעו ,הזל םרוקה ע'ייע

 ייעשי) דוקימ 'גרת Geuerherd רעב ןמ) רּועְבמ *

 .רועבממ )0005

N35 *ארּבעמ ןמ עוטק)  Fáhre, Fahrzeug zum 

(Uebersetzenלאומש א"ער ד"צ "לוח  
 nam הניפס י"שריפו 'וכו ארבמב רבע sp הוה
 בר א'עס ה"צ "ne כ'ע רהנה תא הב ןירבועש
 א"חב ע"ייע ^5 תיטתשיאד ארכמא ביתי הוה
 י"כ ץבוקב) יילוחל י"כ nn םושרג וניברו .ט"כש
 איטשיאד ארבעמא 'יפו סרג Q'DU ףד יקילייגנא
 יתאקד ארבמ יזח (בר) 'ב דומע םשו כ'ע רהנ
 ארבעמ "DN" ארבמ CO ה'מגר 'יפו היפאל
 ה'כו ארבמב קידב בר : םש ןכו כ"ע יאפאל יתאד
 ,וכרע ןייע ארבעמ וניבר 'יג לבא ,ה"מגר 783
 ארבמב רבע הוה לאומשד אה יכ in'p תובותכ

 טס

 ב"עפ .ג"כד Y יאמד 'וריב לקשמה ma «ts םע
 םש הלח «v^ ארבגד לבימ . . ןיסיקד לבימ

 — [הליבגמ ע"ייע הליבומ -- ארבגד אלבומ

 .ד"מ 'ורוכב (לולבת 'יפ ללב ןמ) אָחיִלְּבְלַבִמ *
 3p" 6גיפק (xm לברב ךרע ןייע

DU wa 

 רדא 'עב 'מושרה ע"למ ל"נ wpbs אגילבמ *
r5 amץע  qumרהנס ' impיאמ  

 ןינעל :ג"כ ה"רל 'מ י"כב ח"כו אגילבמ וז . , רפוג
 A'm .שומלג ע"ייעו רדא ע"ייע וניבר "גו ,סורתק

yy connאגילבמז , 

 Schlund) העילבה m3 'יפ =. ע"לב) אָטעְלְבַמ
irt omןייע  qwעלב . c»v Am) 

 .ץברת 'עו

 Kehrbesen אטאטמ b^ אנאבמ ,אניבמ — ןבמ

 פיסב ונינפל) (''פ "35 v'53 (םינפב ןייע
("yךינאבמ יל ליאשא : תקלח תא ןקיו ?) 

 דמשה אטאטמב היתאטאטו .ךיטאטמ יל ליאשא
 ןיממהמר המכ הניממהאו 'גרת "כ 9^0 ייעשינ
 הזו הניכמב 'יסופד תצקבו ה"יחא]* | .הניבמב
 'וריה ^3 נ"שו אניבלא 'עב ש"מ ןייעו רקיע ל"נ

a'ys Ye busרקיע הניכמ םאו  fWרזגנ ילוא  
 יבלולמ ושענ תודבכמ יכ לקד לש בלול ₪ פ"למ
 ם'יזעב םייס ב'נש ק"העבו — ל"נה ע"ייע לקדה
 : הדוא 'פ 'ט רומזמ ט"ושבו — Besen אוהו א"לב

ocד תלהק םירוסה תיבמ  O^שכשכמ אוהד  
 w^ דלי בוט 'פ ר"להקבו אתאירוס יניבמ אתיירבל
 'יפ אתאירוס יניבמכ ל"צ ילואו התאירס יניב ןמכ
 ןייעו אטאטמ לש םיטבשבכ תוירבה תא רסימש

 — [שכ ע"ייע דועו ןבמ 'ע ריבשמה

 ,ב"נד yb mb" 'ורי (יטרפ «ov אמיסבמ *
 .ןתנויד יוחא אמיסבמ רב םחנמ

 אא vob ןויכו ף"כב ב"ר תערל) ןיססבמ
(Sebasten, Pflaumenartונשריפ רבכ  

vaיכ ךורעה לעב קדקד אל ב'א) — .ןוסכלא  
 px הטמל ןייע s'2 תואב ןיססכומ וז nob טפשמ
 ,(םש האר ןיסכלא םא יכ ןוסכלא "יג ןכתת אל
 אית [ןיסכלא] ןיסלכא) pa ^« עדו ה"יחא]*
 'ציניוו 'פדב 'יאדכ ןיססכומ 'יפב וניבר סרג 673
 יפדבו cm ב"ה v5 'ב 'א Ya י"כו 'מאו ליסאב
 יכ רקיעה sum .ז'עב ם"ש י"כב ה'כו ןיסכומ 'זיפ

i " 1ה"כ (  voaע"פדשבו ריפדב היכ )?  .הטישק יעב ה"כו ט"ק  quinג"ונבו  qussיישרל סחוימבו . aדחא . 
(CÓיהו  ny»אל 399 צינלפפב  nbn ^eןיססכומ . 
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 ןכו אתכרבמ ," תובותכב י"שריפ ןכו כ'ע םוקמ
"B5 "יג יפכ טבח 'עב וניבר " rbךרעה ףוסב  

 םוקמ םש לבא ,(.א'לש ,גיח) טבח ע"ייע w'D םשב
 ימגה ןושלמ םגו םירחא םירפסב וניצמ אל אתכרבמ
 'דכ והדידל אתכרבמ ה לו כ ד ב"עס ז"מ 'יבוריעב
 בורק «pb םוקמ cw וניאש עמשמ אימד תומא
 םירחוסה תרייש : ריבשמה לעב תעדכ אוהש רבדה
 לינה ע"למ ps יכ םש רכזנה ר"ל תרזגמ אל לבא
 תעי ספ b^ 'ובותכד אתכרבמ םעטו ךרעה שארב
 'וריב ןינעה הזמו .יוועל 'חה 'יפ ןכו תוצורפ םישנ
 ד"ער ה'לד i^b תובותכ 'וריו "^g א'פ 'טוס
 סחוימה 'יפו תרבוע nmn אתכרבמ ה"פ פ"ס ר'בבו

 — [םש כ"מב ןייעו ארייש ('י"שרל

 אזיל בויא) ישלפמ 'גרת (רקשב לעפמ) אָנְרְקַשַבִמ *
Guoה"ר .ב'חב ש"מו רקשב ע"ייע . 

D22תאָבּומ =)  (genau entsprechendארפסב  

 הפוגבו ^G קרפ עירזת 5( םיעגנ 'שרפ ףוסב

Ysייעגנב  OUאיהש ןמזב יתמיא ןועמש ר"א  

 ןכו ה"יחא]*  .תנווכמ השדעכ 'יפ \" תאבומ השדעכ
 אכוה DU ש"רכו ם"במריפב כ'ג ןייעו ש"רה 'יפ

 ירבד יתמיא ר"א +('יעגנד ב'פב «sv אתפסותה
 יכ עדו ^« תאבומ השדעכ איהש ןמזב ע'ר
 ,(מ"קוצ 'צוהב 620( טרופריא י"כב ה"כו תנווכמ 223

 ("תאכומ הצצקש לע :םש ארפסב ר"בארה b" ןכו
"bאלש םשל אבוהש ומכ תנווכמ  sonריתוה אלו  

 לוכי :טעמ DT ארפסב DU 'יאש המ הזו כ'ע
 .ב"ער 15 תורוכב ןייעו 'וכו ןיוכתמב הצצק 'יפא
 םעטמ אל לבא ר"באר תעדכ האב שרשה ד'עפלו
 הז הושה b» = האב ןינעש ע"למ םא יכ ושוריפ

mbןיוכתמב  genau entsprechenםשהו  ge- zy 

maue Uebereinstimmungוירחאו רינשמה לעבו  

 — [!הדמ םש תב מ'למ הורזג yo" 'ה

 ע"לבו ma ןושלמ aGrerbergo אָתּותְבַמ ,אָתְבִמ *
 yon ל"נה םשהו 5 ייפ של

 ב'חב ןייע תואמגודהו הריד םוקמ =< ע"לב ה"כו
:Yy 

75/23 Gerfliessen הפיפמ ןינע ^b x (מ"למ 35 
 ךערז תא יתמשו C056 היכ) א"מ 'שרפ =
 (5 (ונינפל היכ) p'p 'שרפבו ץראה רפעכ

 מ"טשב אבוה) אמק ארודהמב לבא ('רשג י"שריפו
 רובעל היושעה הניפס ארבמ : ןוכנל p^ .(ומוקמב
 ומכ ND ןינע mp -- .כ'ע םימ רבעמ הב
 ירווא :ח"כ ק"מ ץובקה Furt 3395 מ"לבו ארבעמ
 אתרבמ — ,ש"מו (Cro am ירווא ע"ייע ירבמאו

 .אתרבעמ 'ע ףוס ןייע אתרבעמ ןמ עוטק אוהש

 "לוח Führmann) םדוקה ךרעמ ראותו אָרוּבַמ *
vuהירובמל היסייפ היעמשל ל"א א"ער  

 יוועל 'הו כ"ע תרובעמה לעבל ורכש ןת י"שריפ
 : םכחהכ D 'b^ ר"להקמ איבה 11 xm ל"תמעב
 ןגוהכ ןייע אלו ארובמ היגהו 'וכו ארבמ ןירה רמא
 ארבג ןידה 'ישרחה 'יסופדבו ארבוג pn ג"ונב יכ
 ז'לד B" םיחספ ym" .א"יד ח"פר תבש 'וריבו
 bow" 'וריבו .ה"נ תוכרבבו הנורטמ אדח W^ נ"ע

Yoז"עב לבא .אתינורטמ ג"ער ז"מד  nbב'ער  
 .םיִנָּפָסל p" אָיִרּבַמל ל"צ איורבמל ל"א

 יילהת) םחל 'גרת (אירבה מ"למ םהל (p^ יִרְבַמ *
 ,א"מ םילהת ירב ןמ לעפאב ןכו ,('ד יבימ

 (.א'עק ,ביח) 33 ע"ייע יתדועס ^38 :ימחל לכוא ^
 .ש"ע ס"שמ םינויצ ואבוה 'עה ףוסב םשו

 p" ד"עפלו רפכ םש ונינו «ny אתכרבמ
 ^npo J ע"למ Karavane ארייש

 והואיצוהש ימ 'פב (אריישהו םילמגה םיבכושש
 C (ב"עס vo ייבוריע) ול ps א"כחו ךמסד 'מגב
 רמ] .ופכ DU "b אתכרבמל ?ins יוכיד והנה

mmmדציכ ףוסב 6'!אתכרבמ ינבל והניחכשא  
 353 םש 'יפה ה"יחא]* (: איס ייבוריע) ןירבעמ
 ה"דב b/n (אנליוו פישב) ייבוריעב ms 'יפמ קתעוה
 DU ואיבהו רפכה ?D אתכרבמ b^ :ינה
 ארש ט"ויב רוכמל תומהב לש קושב םילא םירכנ
 אתכרבמל בוריע י"ע ואבש אזוחמ ינבל אבר והל
 אבר רדהו . . אזוחמל והניתייאלו והיינימ ןבזמל
 אתכרבמל ותא wn אלד אזוחמ ינבל ןהל רסאו
 רתוי אזוחמל אתכרבמ pi [יכ] בוריע Us אלא
 ש"מל ןויכ וירבד םויסבו p'2 הוה now םיפלאמ
 אזוחמ ינב אבר רמא רדה דומעה ףוסב 'יבוריעב
 אתכרבמ ינב והנינובזל לבא והיינימ ונכזיל אל
 ג"ונב לבא (ומוקמב 070 'צנוש 'פדב ןוכנל ה"כ
 םש :אתכובמ י'שריפ ןכו - ,ש"ע שובשב

 .אתוכרבמ ס"טב Dv קר )* .ם"טב ייל י"כבו ע"פדבו ל''צכ )9. ,ש"מו רכד yn )* .בזער יז 'ציבב ארבמ י"שריפ ןכו (

 תאבומ ב"א :ףיסוה ןכל ב"ר ינפל nmn ייגה וזו תבומ ע"פרשב לבא ר"פדבו ט"ק רייב דייל יב 'א ו"ו י"כב היכ )5

 עיייע וגילצאש תוישרפ ןובשחמ היטנ ןיאש א" מ פ ריבמ ןויצב דימת יתאצמ ןכו (? .תואבומ ארפסב םש ג"ונב )5 .בותכ

 nan תצק הזו )5  .'ג קש ,יט דר ע"ייעו ןתאר ,'א פק ,קטצרפ ,יו ןרפ ,יח רס ,סקס ,יד בס .בלגמ ,סימלוטד .סומלוב

 עייייע mp ע"פ איבה ערת יעב תמאבו (יי תנש רחשהב שי"ימ ןייע) ר"בב רתוי תהא השרפ הנומש וניבר ןובשהח יפל

 .'ט דר

 קילו ow יור



Nee dut NSD — om 
 ןינעבו ."ילכל ט'יות ןייע גונמ ס"טב W^ םש קר

^bןושאר  b^ע"ל אוהש  ^b bumילב שובל  
 וזעולו "יפה הז קר איבה ב'נש צ"קהעו v תיב

 — Handsehuh] אוהו כ"ע א"לב ךושטנעה

 Jy יאגבמ תחת ס"ט b'b $23 יאבגמ *

 .אתיבגמ ע"ייע הָּבְגִמ *

 (Di 'מגב םיצרש הנמש קרפב Alaumn) אָיְבִנִמ
 איבגמ אזוז לקתימ (א'עס p" תבש) ןירקיעה

 ב"א) — ("ב ש לא אוהו י"מולא זעלב מ"י אליג
"bאבבגל ןינעמ ןבת ('* תלכת תוכלהב ם"במרה  

 ב"פב) םשו ,איה הננשו ^G יה תומשל ילקנוא) יִליִג

 (ןתלת אוהו ,לולבש ןינעמ א תלולבש e^ (תיציצ 'להמ
 יב"עס ב"מ תוחנמ אוה הכלהה וזל רוקמו ה"יחא]*
 איבגמ יתיימ היל קידב mmm ברד הירב קחצי ^
 ם"במרה mn םגו ,'וכו אתלולבשד אימו אליג
 ףדל תבשד הנשמב "פש הממ ל"נה תולמה 'יפב
 ה"אידנכסאמ גאז םה םירקעה qme bn ,י'ק
 הבשע יבועב vb בשעו [ה"אירדנכסאמ ל"צו]
 ל"צו] החמש הבשע ושוריפו [רורסלא ל"צ] רודפלא
 aus האירדנכסאמ גאז 'ייפו כ'ע [החמשה בשע

Vitriol (c5 Alexandrienבשעו  (V —) wb 
 בשע ^5 )09( —49 —( רורפלא הבשע =
 איבגמ תביתו nb מ"למ wb ^s כ"או החמשה
 אמוק לע ושוריפב ןויכ יכ ,ללכ ראיב אל
 גמז :גאז םוקמב היגהל שי ילואו האירדנסכלא
 לעב וניבר ךפיהבו אמוק והזו Gummi =< ע"לב
 זעלב אוהש ורמואב איבגמ םא יכ "פ אל ךורעה
 אוהו alumen ר"לכו allume ט"יאלב אוהו ימולא
 ה"כו cum 'עו sen ע"ייע) Alaus 5! ע"לב
 יתוריעהש ומכ ח"רוה"מגרמ דועו ג"הרל ט"דסב שרופמ
 תוחנמבו תבשב י"שר םגו ,(היסת .ג'ח) רפח 'עב

bאוהו ז"עלב ם"ולא י"ע איבגמ  alunאלו .צ"לב  

 יושע by המ 6ץראה רפעכ ךערז היהו
 6תויכלמל Cyri ןייושע ךינב ךכ שייד

(qaולא ךיגומ .דיב ךיתמשו (ג'כ ,א'ג .ייעשי)  
 6ןיקשקשמ ךתבוטל ןכ eys" ךתחמ ןייגממד
 םיביברב G^ o םילהת) אמיתר המכ ךיבוח ןמ ךיל

manה"יחא]*  v3א"מפ  ^wןליא  
 'וכו ןכ וליפא .ךיתחמ ןיחלחלמד ךיתכמ ןיגיממד
 כ'ע ךיתכמ ןיחלחלמ א'פב איבה י"שרל סחוימו
 (ךיתכמ א'נ) ךיתחמ ןיגיממד pow 'יא ט"ס 'פבו
 א"סכ סרוג היה אל וניברש חל 'עב יתוריעה 32«
 ןייגמד וליא עוטק ל'נה 'יעשי 'קליבו .א'מפ לש
 .ךיבוחמ ךל ןישקשקמ ךתבטל ןכ וליפא ךיב
 ךינומ ארק כ"או Tb pne :ךיגומ קיתעה 'גרַתהו

 -- [גגמ 'ע my ןייעו — םש יש תחנמ ןייע

 ודי לע שבולש רוע ילכ ('א yip ,בוּגַמ =) במ
oyע"למ ('ב רי תיב ילב שובל  c£ילכ  

 61800 -Feuer 75̂ = ביִּנַמ בוט רתוי וא לזרב
schürer0352 ןייעו ( םוי לובט ףוסב r5)וימ ) 

C yenהרזמהו  C snnmשאר לש קרסמ ןכו  
 שבולש רוע ילכ בוגמ, .b^ .הינישמ nns הלטינש
 המודש ילכ ( בי ג מ ל רחא שוריפ am לע םדא
 תועבצא ומ כ 'ב 'ב ול שיו Cons לש ריל
 רוע הרזמהו .תחלחולמה האובתה וב ^C 33335 אוהו
 ביתכדכ ('' תועבצא ומ כ ול שיו םדא ריל המוד
 הרזמבו תחרב (" [הרוז «www] Cr ,יל ייעשי)
 כ'ע ה"יחא]* | ."םיטחה תיירז םש לע ארקנו
 קפס ילבו ז"מ ג"יפ 'ילכל ג'הר bb" א'פ קתעוה
 ג'יפ ףייסהב ןוצה qum שארמ טמשנ
 .קרסמ ע"ייעו רדעמ yi ןוכנל "אדכ םי לכב
 לבא trocknen 233 'שלמ הלמה תרזג א'פ יפכו
 לזרב ילכ b" המושרה ע"ל איה יכ ןוכנ רתויה
 יב ןרוגה ילכל לאשוהו רונת לש שאב וב תותחל
 ב"ערבו ם"במרהל ט'יפב ןייע ןה ןרוגה ילכ םלוכ

 ^j טק ייכב ה"כ (? | .ןויצה הז ייל ריבו טק ייכבו ע"פרשב לבא יציניוו ר"פדבו ביה דיל יב jg ויו י"כב היב (1
 ה"כו (+  .ייל ט'יספבו םיבכוכ ידבועל aem יפב )3  .ךורע יסופדב היכו שיד טיס יפב לבא אימפ ר"בב היכו ביה ,ד"ל
 ייא אימפבו טיספ יישרל סחוימבו row יר ייעשי יקליב כי'ג גיהכ לבא אוה םייטו ןישקשקמ ב"ה יייכב לבא יג קש יעב
 יתש רדעמ יעב היכו רדעמה ד"א רבעמה םש ?ifm ייפבו זחמ ג'יפ יילכב היכו רבעמה ג"ונב (5  ,םיסופדו וניבר ייגכ
 vi וו ייכב לבא רייבו טייק י"כב היכו רדעמ יעבו יב רזמ יעב היכו י'טבו יילכב «né )5  ,רפעמה דועו תואחסונ
 ר'פדב 373 w^ ביגמ ייגו ביגמ כיחאו הרזמ הלחת שרופמ םש קר ב"ה v3 m (! aen יפל ליצכ לבא ביגמ ר'יפדו
 :33 לש ריל המוד רוע ג"הר ייפב )9  .וייוב בוגמ וסרג םשל ג"הרו 'ילכל שירה םלוא א''פל ךיישו שימאו ליסאב יזיפ
 (ym ייפב ייאדכ יב יב ל"צו כיב ביה י"כבו xí» sw םלוכב קר טי"יקו יב 'א va י"'כב ה"כ )(  .רדעמ יעב ה"כו םדא
 םייניש ןוכנל ow רדעמ יעבו יב 'ב רצק ןכלו םיינש אוהש בושחל העט רפוסו תועבצא ומכ םייניש םי'י'ניש ליצו
 הייכ )!0 .רקיע לכ רפח עיפרשבו ש"רב ה"כו ה מ כ ריפדב ונממו תועבצא ומכ קר בתכו טימשה vip דיל י"כבו ,םייניש
 ומכ וב שי ייא aub לע sn הנשנ םש קר רייב ייכב ה"כ (31  .בגנל עייפדבו בוגיל ש"ירב) arm ייפבו טייק י"כב
 'בו יא ו"ו ייכב לבא ru ייפב ןוכנל תמאב ייאדכ ךפיהל ךירצו תועבצא ומכ ב"כ ול שי ow הרזמ לעו [תו]עבצא

v6תועבצא ד"כ שירבו טיקו  v33)שיו ןמ טמשנ םש קר ריפדב 'יאדכ תועבצא המ כ ליצ ילואו תועבצא יד ב"ה  
 יזכמ ץוח ךורע י"כבו ריפדב ייל (!% ,גיהר ייפב «n )!* .המכ וא ומכ תלמ רקיע לכ טימשה ע'פדשבו ול שיו דע ול

 .הילה ביפ תיצצ תוכלה ל"ר )^4 | .ביה



 בר ינ ת Gra ןיבהיע) ןידדומ ןיא 523 ןירבעמ
 C pow לשו גנמ לש Can םילב ח 'ג ףסוי

bunלש ןתשפ  xxןנתד הרפל  Gu mb)הותפכ  
 לבח ונממ ןישועו אוה אמוג pb ^b Ü גגמה לבחב
 קתעוה ה"יחא]* | .הפלחו הפישחו ימגל המוד
 בשע b^ :גנגמ לש bans ל"זו הרפל xm "יפמ
 אפושחו [ימגל] המוד לבח ונממ ןישועו גגמ ומש
 Binse, jone = ז"עלב pv גגמ י"שריפ ןכו .אפלחו

 — ]3/3 תומשל י"שריפ ןייעו

 הכיכרו הסיסמ jp אגמ «nb Dy qm :גְנמ *
(erweichen, zerfliessenינש 'שעמ 'ורי  

 יתבר 'תקיספ לעפתהבו ,םידיב גגומ ג"ע 21/33 ב"פ
 םלועה היה רבכ € n'y םילהת) םיגומנ שרד א"כפס
 שירבו הבר תור שירב ה"כו 'וכו ךלוהו גגומתמ
 : ךיתימד b) ר"שהשבו יתבו אתקיספב א"כפ
 ס"טב ם:יו יבוש יבוש 'פ ר"שהשב ל"צכו גמגמתמ

 .הגיגמ DU ינש 'שעמ 'ורי םשהו -- םגמגתמ

boy aatע'למ  eltהקשמהמ טחסנה ץימ %-%  
ny"! der ausgepresste Saftםינפב ןייע וניבר ) 

mb רדש יול (Up םיחספ) םיחספ יברע 'פד i33 
^b יי נ אגמ א"ס ינגמ רסילת רב ארכיש יברל 
jn» שי רכש ןישוע ךכ 6ונ מו ק מ ב תובושתב 

 דחא םויב תויגיג 'ג  pimתושכו םירמת תחאב
 תיגינב תושכו םירמת םירמת ןינתונ רחמלו םימו
 הנושאר תיגיגב וליטהש םימה ןתוא ןיליטמו תרחא
 םימ הנושארה לע ןינתונו םהילע ןושאר םויב
 תיגיגב תושכו םירמת ןינתונ ישילש םוי םירחא

 תיגיגב םימעפ 'ב ולישהש םימ ןתוא ןיליטמו 'ג 2
 םימעפ 1^ לטומש רכש ("יגאגמ כ"י ('רבו

  yao moinתוננסמ ג"יב ןנופמ רכש, א"פ
 ,(בותכ ינגמ ב"א) — .(*"ילכ לא ילכמ קרוה רמולכ

 םויסב ןאכ שי ב'ה י"כב ה"יחא]* « Tהפסוה

 חילצמ 'ר ינפל יתרמל ךרובמ ינאו, : ל'הזב
p לכמ םיבנע חקלש תונג anb ול 'יפו יגגמ ל'ז 

 םוקמבש רחבומו םיבנעבש רחבומהו תונגבש רחבומה
 ןוגכ 253 םימש ימ אלא םימ התוש ןיאש םוקממ

 חלשל םוקמ  jenenךותמו שרח ילכב ןאשעו
 איצוה חפפב אלא ןייע ונתנ אל ןיילוחו ןנשבוד
 ןבוארל ייא הישפנב יול רמאו היל רדשו והיינימ
 תרדשד ארמחמ אתשרד יברד (?) אננתב עמשמל
 רפופה ךרובמ הזו "והלוכ והניטחשילו 'ר םוקי היל

3 — NIB בע 

^nראותו רואיב תפסותל קר הלמה וזש ל'נו אליג  
 יבגמ וא תבשב םג פ'א ייכב 'יאדכ) איבגמ תלמל איה

 לבא .אליג ללכ 'יל 'מ י"כב .תמאבו ('מ v5 ייגכ
 ירוס 'למו איה תישרש איבגמ לש ם'ימ קפס ילב
 לש בוטה 'יפכ בשלא אוהו אָיְבְנַמ וא אָיְבִנַמ

wuםשו רתנ 'עב אבוה ג'הר 'יפמ חכומדכו  ^W 

 איה תישרש ם"מהש ירה איבגמ ןמ  שוריפב
 איבגמ 'ע by (היכר 270 איבנ 'עב יתזמר ןכל
 ףא )83( צ"נלפפ ףעל 'ה ox ,יוועל 'ה 'יפכ אלו
 תלמו .הלמה רוקמ הרעה אל איבגמ 'ע איבה םא

soפ"ל ד"עפל איה  J5םרחכ השקיש רבד לכ  
 Alaunerde אליג איבג כ"או Thonerde ומצע םרחו

 pon וב ברועמ שיש ץראב רפחיש ומכ ימולא אוהו
 'עב ויבר ש"מ והזו 324 ב'ח spam שרע ןייע
 םילכ (:ג'ל זיע) ףירצ לש תרופחמ ילכ 'ו ףרצ
 ןירוקש ףירצ הנממ ןיופוחש המראמ םייושעה
 ב"פ ^533 ג'הר ןכ b" ןינעה ףוגבו .כ'ע י"מולא

wbםיקבודמה םילכ ושוריפו ףירצ לש תרופחמ ילכ  
 inb אוה חוקלו כ'ע 3: תייטב אוהש איבגמב
 לש תרופחמ ילכ ב"ער iip Tx ךסנ ^q  תוכלה
 לבא — 2/7 איבגמב יקבדימד ינאמ אשוריפ ףירצ
 עבצ peo אליג wei ^e תוחנמל י"כב ה"מנר
 בש יכ p^ םש 'ילכב ג'הר ןכו כ"ע זעלב רטלושקו

 - [ש"ע דגבה וב עובצל דמוע

 ,ו"ד ב"פ תוכרב 'ורי (י"אד ארומא «ow הליבגמ +

 רמא ןהכ רב אבא 'רד mw" הליבגמ
 אוהו הליבומ "גה ס"שרהמבו יסוי 'ר ימוק

D"הליבג "יא א"לה ו"פ ריזנ 'וריב יכ . 

 -Steuer 335 הָּבְגַמ ןכו יִבָּג .הָבָּג 'למ) אָחיִּבְנִמ
(einhebung(יו ,'ג ייעשי) תאזה הלשכמהו  

 4/3 ב"מ 'גרתב ה"נכו ה"יחא]* = | .אתיבגמו 'גרת
 nbus אתפסותבו .אמע לע אתיבגמ אמרו ה"ל
 התואל ריעה תיכגמ םירופל םירופ תיבגמ א"פר
 יליגמ 'וריבו 'וכו םירופ תיבגמב ןיקדקדמ ןיא ריעה
 הקדצ תבגמ קסעל "n'b vp ,תבגמ : ע'ד א"פ
 תבגמ קסע לע :ותוארהב 'פ ר"תסאבו םימכחל
 ה"פ 'יטיג 'ורי :ג"לד ט"פ תובותכ 'ורי ,םימכח
 רבדה הבגמב :ו'"לד ה"פ תועובש v"  ,ד"ע ו"מד

 — [םייה תיבג e ע"לב ה"כו יולת

 נ"פב eine Schilf- Binsenart) אמונ ןימ ^5 423

 דציכ 'פב .גגמ לש לבחב «mne )07( הרפב

 ייכב )5  .ומוקמב סייד ןויע רצנ לש ג"ונבו ש"ארבו ףייירבו חייפר יציניוו יפדבו םיש י"כב «n (?  .ב"ה י"כב היכ ('

 ט"ק ייבב ה"כ (5 .יאנגמ עיפרשב לבא ריפדבו י"כ לכב היכ )5 .ג"פ הרפ אתפסותב היכו iD לש : הרפב ומכ ס'ש

 ה"כ (? | .ךכו סיטב טייק ייכבו mbi v3 לבא ריבו דייל ,יבו יא דיו יייכב ןוכנל «m )5  .תומוקמב עייפרשבו ,ריפדבו
 יא ו'! י"כבו ר"פרבו יגגמ ישמאו ליסאבו יציניוו 'פדבו ינגא ימ י"כבו יב סיש י"כב ה"כו ריבו i 'ב ו"ו י"כב ןוכנל

 .םיחספל ח''ר ייפמ קתעוה (* .יגכגמ סייטב b" יפרבו w/D5 אוהו פ"א 1722 היכו ינאגמ טיקו דייל
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v / . X. . , 4 Y א ו. ווד שר יקל MAS UR "וו TM. PORE US TL UCET e E 

ARUCH COMPLETUM 
sive 

LEXICON 
vocabula et res, quae in libris 

TARGUMIDIS, TALMUDIGIS BT MIDRASCHICIS 
continentur, explicans 

auctore 

Nathane filio Jechielis 

saeculi XI Doctore celeberrimo, Praeside scholarum Talmudicarum Romae; 
eum appendice ad discendum utili per Benjiaminum Mussafiam, medieum ) ) 

philosophum, philologum et physicum ad contextum Aruchinum adjuncta. 

Praelaudatum opus ex disciplinis contextus Aruchini Venetiis (anno 1531) 
editi et typis mandatorum optimi ita ex hujus cum editione principis 
(ante 1480), nec non cum septem Aruchinis veteribus manuscriptis 
bono eum animo facta comparatione corrigit, explet, critice illustrat et edit. 

Dr. Alexander Kohut, 
Rabbinus Congregationis , Ahawath Chessed* in New-York (America). 

 TOMUS טז א יז

Auctoris, eui caes. scientiarum Academia Vindobonensis subvenit 
impensis typis mandatum. 

, 

VIENNAE 1889. 
Im Selbstverlage des Verfassers. 

Buehdruekerei von A. Fanto in Wien, א[ Rógergasse 5. 
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 השוגד 'ג  תוא םינפוא ינשבו .םיחספב 'ופסותה
 — [רחא שוריפ b^ ק"העבו ט"ק י"כבו .ן"ונה םולשתל

 .ש"מו : ט"לר sm א"י דג yy ןוידגמ *

 גרואה רמוא רזעילא 'ר 'פב CThurm) מ"ל) 5732
muss uM ןיא 'פד :ג'רבו CUp na] 

 רצה  vexהז לדגמ, "פ ( תיבל יבצו לדגמל
 לש  Cnm sm pyלודג בולככ  nns bxרעש

 סנכיהל תולובחת השעו לדגמה  Cורגסו רופצ םש
/D33) G'yb ו'ט nam ןישרוד ןיא 'מגב .('"בייח 

 תוטוידה 'רד בחלק  (6 cmoו'ק  C7mןייעב ייעב
 ריואב חרופה לדגמב לפותיחאו גאוד  ^Bהנשמ

"wy אוהש לדגמ 072 תוליהאב 'ד 'פב איה העודי 
 .םילבחב היולת לדגמכ הכורא הבית ושוריפו ריואב
 לש ןוילע רמולכ רמל לש ושאר ('רחא שוריפ
 םישוריפ ה"יחא|* | .תויתואה לכמ הובג המל דמל
 ןינעה ףוגו ש"ע תומוקמה ינשב י"שר םג בתכ ולא

TUM ה"נ.ריזנב ה'נכו -- ש"ע ריוא 'עב וניבר 'יפ. 
am ב להא ע"ייע קורז להא' ^m לדגמו הבית 
EE ע"ייע :ה"ע ב'ב .לדגמה גג .'ח םיחספ ,(ב"מ 

 ע"ייע .ט'ק 'דהנס  top y'3 "ms.'ב טינמ ע"ייע
 'טוס אתפסות " iלדגמה ישנא  ^eהגלפהה רוד

 ד"פ ב"ב 'ורי ,תולרגמ ב"פר מ"ב אתפסות ץובקהו
 'קזחיל 'גרת ןילדגמה ג'ע ר"יד  mb'ב "הדל ;'כ

 — [אָיִלְִנִמ ^ .,'ט ,ו"כ

 «wv םילקשב ve תועטב npe» םש) 5735
 ,רדע לרגמ דעו םלשוריב תאצמנש המהב

 w'2 היל (mW ארקמב רכזוה 332( ה'יחא]*
"ynי'ד 'כימ  nהזה םוקמה תנוכתו  nmnהבורק  

 -- 142 איפארגאינ רעיוביינ jy םחל תיב ריעל
 ,(17 רצסש) נ"ע yos ו"פ 'יעיבש 'ורי בור ח לדג מ
 pt) y'y ב'כד ב'פ יאמד v^ אחל מ לדגמ
 ה'כו 1/5 י"כב ,3 הליגמב ה"כ רש לדגמ ,9
 לדגמ פ"א י"כבו י"כ 'יג יפל (ה'ג (wm דחא 'עב
 yy ו"לר ve 'יעיבש 'וריבו ow) 'מ י"כבו) רצ
 ow הליגמבו דחא 'עב ms יפל ה"כו דיש לדגמ
 בקע 'קליבו a ייעיבש אתפסותבו ריש לרגמ ג"ונב
 pw רעיוביינ כ'ג ןייעו .ןשרש לדגמ ר"עתת זמר
 ר'ב .ט'סד ד"פ תינעת 'ורי אי יעבצ לדג מ 11

vxoט"ספ ר"ב אייעבצד אלדגמ . sssפ ' y'b3 
ymאלדגמ ,אינונ א לדגמ ש"מו ןינלפ  

 1 גע

 DUM TW ןייע quy Us לש קיתעמה אוה אוה
 תרחואמה הפסוהה וז b^ 33 י"כב לבא LIT אובמבו
 וניברו יגאגמ 3n^ רקיעו אוה ל"נה ע"ל ר"עפלו —
 ^53 י"שר p^ ןינעה mam .תיגיג 'למ ורזוג היה
 ם'בשריפב ה"כו ינגמ «D אוהו ש"ע ךורעב ןושאר
 רשא ןושל אוהש הארנ ינגמו ל"הזב שרופמ םשו
 אוהו רסמו 'גרתמו C2 77^ תישארב) ךידיב ךירצ ןגמ
 ובשמו כ'ג «wm היה ארכישה ךכ 0 רסמ יל
 B^ ןכו רבש ןושל ש"שרה man ne 'וכו םירמתה
 , . ומכ בל רבש : בל תניגמ ה"ס 'ג 'כיאב י"שר
 לע ם"בשרה ןויכש ^b וא כ"ע ux pb רשא
 j'y א"ל 3^ ב"ש 'גרת הרגמ תקתעה אוהש רסמ

ev p^ב'נו רפמ ל"שר ש"מ הזו  ^bהרגמ ] — 

 טרפבו הלועמהו חבושמה 29 y'b3 ןכו מ'למ) 135
 ןינפמ 'פד ג"רב küstliche Früchte) תוריפהמ
nan)םירגמ ינימ לכ לש דחאו 6ז"כק  ^pינימ  

nvs5תונדגמו ס'מ 03 תישאר בי תכדכ  
 ב"ה י"כב ה"כ ה"יחא]* יב דפ סה 'גה תמה

v3ןכו  ^p2 ןייעו קוספה הזל י"שר sק"דרו  
 רבדה תאזה הלמה ללב ל"הזו בתכ דגמ שרש
 «np בהזב ןיב תוריפב ןיב הלועמהו חבושמש
 0737 דגמ 'גרת ןכו .'וכו םידגבו תורקי םינבאו

a9 2aןייע דועו .ןידגמ 'א י"רתבו ןינדנמ 09  
"4nתומשל 'א  Yoג"כ ,ח'כ םירבדל ;ם"י : 

 -- [! ג"'מ תוחנמו : א'כק תבש ןייעו ירגמו יקמרפסא

 'גרת Leitung) הכישמ b^ דגנ לעפמ) אדְגִמ *
 תרגמב C5 :א" עשו םכשמא םדא ילבחב

 ,תכישמב + איבה י"שרו ןוניתדגנ ןימיחר ןינב

 pomo רשא yy 3255 ע'למ b vi =) דּגַמ
 (םינפב ןייע וניבר ny" Pflock המ רבד וב

 םיחספ )135 קיסי אל ךומסד 'מגב העש לכ 'פב
 ^ טיב תוסכ אצמ 'מגב תואיצמ וליא 'פבו (ויכ
 יבג לע אלו הטמ יבג לע אל הנחטשי אל (א"ער
 ילכ וילע חוטשל ןמוזמש רבד שוריפ וכרוצל רוגמ
 י"שרו ה"יחא]* DD אדוג רחא שוריפ הסיבכ

 כ'או Pflock, cheville צ"ל sw א"יליבק זעול
 יפכ 1033 תעדלו ל"נה "יברעה הלמה םע הפי הלוע
 לכח 3+* 'יברע nbn איהש ^b ןושאר שוריפ
 יל דוגנ ומכ דגנ ורקעו המ רבד וב חוטשל ןטק
 €b5 T^ ןיבוריע ןייעו :ד"מ תורוכב אמילג

m3 )' .ביה י"כב  ?( י"כבו ייכב ה"כ Y»אובמ ןייע הדוקנ יבצ תלמ יא  .XLVII5 ) ייפב (+  .בושתש : חייר ייפבו 

 < רייב ד"ל wo י"כב ןוכנל ה"כ (5  .ביעס ovp nis אנליוו סישב ספדנ תבשב חיר ייפמ קתעוה (*  .םנכנש דע חי'ר

 א"בשרה ישתבו גייל ייעשי יקליבו ןושארה י''עבו הגיגחל (bus v33 ידהנסב man עברא היכו 'ציניוו 'זיפ vb היכו

^b mnתלת הגיגתב גיונבו הייפק  .nNDב"ה י"כב (1  wpםג ה"כש תרתוימ הפסוה איהו ךרובמ ינא ית עמ ש ש  

 Uy גגמ עיייע ךרובמ ןינעבו ידהנסו הגיגהב י"שרב םג ךורעב
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 הארוחה ןינעב Gehohltos) לולח a7» לכ ==
 'וכרב 1 הינשה הארוה ןינעבו ,ל"נה ע"ייע הנושארה
 הפוגמ שיו חפוגמה יפ הרשתש ידכ ד'ע ג'יד ט"פ
 ב"פ 'ציב 'ורי b^ ר"ב ןייעו 'וכו אלא תירשנ
 'גרתו ,הפוגמב רמגמה תא ןיסינכמ ויה ג"ע א"סד
 'קנוא 'גרת ןכו .ןוהתפונמ 0^ י'א לאו) םהי תפרגמ
 הארוההמ אוהו עייש תפוגמ ^Ue ;s) רבדמב) דימצ

 ,הנושארה

cv weהֶרּוגְמ  yyירגמ  

 2% yrb אוהו איזגמ mme ץובקה ר'עפל) ןייזנמ
 תנש השא המבב ימלשורי Gichel) שמרח
6n" vbתור מז מ ל םהיתותינחו  "ye?ד יב ) 

 רמז ילכ pp "pm י'לב 'יפ ב'א) — .('ןייזגמל
 .(םירתי ינש ול שיו תעבורמ ותרוצש םירמואו
 0/0 סא 7 "ל לע ב"ר תנוכ ה"ייחא|*

 םינישה שלש ותרוצו רונכ ומכ רמז ילכ 8
 ע"למ שמרחו לגמ way pep ילב יכ ל"נ ןיא לבא
 ילכ 4v3 שרפמה pon qm זזג ןושלמ ל"נה
 : תורמזמל 'גרת ןכו פ"ע ת ח ש וא רמצ וב ןיזזוגש

 — rns] אכה 'א לגמ ע'ייעו ילגמל

qs vs bw ceu» np אָטִנִמ. * 
 וב רובעל  CWeg, Durchgang, Furt'ומבי

 ו"טד ז"טפ mop ^Y ,איקטופק תזיגמב : ה"כ
 eu pun Caepmep" לש הזיגמל יתאבשכ ד'ע
 טיי ביש) הרבעה 'גרתו — 318 רעיוביינל איפארג

C^איכ רבדמב) םירבעה 'א י"רתו .אתזיגמ ורבעו , 
 ותלוז דועו .אָתְזי'ִגַמ C» a יימר) םירבעמ )^
 ("a ונלצא 'ה ,'ד oq 'עבו ןמגרותמב c ע"ייע
 אתזיגמד ינייד — ,אגזמ ע"ייע דועו — ,(האלחו :טינר

 ,אתסגמ ע"ייע :'ל מ'ב

 ע'לבו אָלְנַמ "לב ה'כו שמרח o^ מ"למ) 535
Siebel s**שירב (ק'דרל 'ישרשה ןייעו  

 יילכב ^y קרפב ןיכסהו ףייפבו (CY ןי לוח
(Ce)די .לגמ  .vup oamארמנ  qum por) 

 א מליד אל הליח תכ ל v bib אמלשב
 איבמה 'פכ א פיג ךדיאב דבעמליתא
 mass אלו לגמב אל (:איל (an ןיעקבמ ןיא 'מגב
 אה ילגמב ('m CN? p ןיקשמד ק'"פד ג"סב

 דע

 םתס Jw ,ש"מו 244 ב'חב 'ג לדג ע"ייע אי שב
 כ"ד y 'שעמ v ףיסוהל שיו ,האלרגמ ,אלדגמ
 ב"פר 'דהנס v" ,אירבטב תחאו אלדגמב nns ג'ע
 א"ער כ"ד *b'2 םש ,אלדגמ אדהל קרע ד"ע ט"יד
 ,אלדגומד ארהב ,ז"מד ג"פר 'וירוה 'ורי .אלדגמ אדהב
 'עבו "morb .אתשינכ :ץמוג  רפוח b ר"להק
 — [אייעבצד אלדגמ ג"ונבו אלדגמ םתס "יא ןינלפ

pimע"ייע  T 

 eine 9735 םוקמ םשמ לצאנ ילוא) תיִנודיִנמ *
 אוהש ל"נ רתוי לבא aus Megiddo י

 הלאש :'מוחנתה םשב ו"פשת זמר תוטמ 'קלי (ס"ט
 ארב םימי המכל אתפלח ןב יסוי יבר תא תינודיגמ
 ןודקומ vas תינדקומ p^ 33 'וכו ומלוע תא ה"בקה
 ודגמ ריעמ .בותכל ול היה רתויו 'אוה תועטו כ'ע
 ןוכנל mov תינורטמ ous ל"נ תמאה לבא
 nns אתינווטמ הלאש ^ D "Do" 'מוחנתב
 mm" ^« םימי המכב אתפלח ןב לאומש 'ר תא
 'תקיספמ היארהו אתפלח ןב יסוי 'ר תא סורגל בוט
 ןב יסוי 4 תא תינווטמ הלאש ז"יפ יתבר
 'D' 'ר תא הלאש תינורטמ ג'כפ םשו ,אתפלח
 יתבר 'תקיספב הפסוהב כ'ג ןייעו ^« אתפלח ןב
 יוגב השעמ א"ער ב"צק דצ ןאמדעירפ 'חה 'צוהב

 .אתפלח ןב bv" 'ר תא לאשש דחא

TI)»B *רדג לעפמ)  (das Umzüumenתומבי  € 

 רדג תושעל s oss^ אתלימ רדגימ
 פ'ק שוש pw 'שתו  .ו'מ 'דהנס ןייעו גיסו

posילימב קר אתלימ רדגימ ירקמ אלד םש  
 ,ה"שע הרות ירבד לע רובעל ץורפ רודהש אימשד
 לכ יכ הלעה ח"לת 'יס יכאלמ דיל םינידה יללכבו
 nbn רדגימ ומכ n םהירבדל קוזיח אוהש רבד

 אוהו ךותמ ומכ b^ וג ןמ ןמ yup וגיִמ ,וגמ *

 לע חנוהו שרדמה תיבב הליגר ןושל
 aus dem Grunde ומצע רוטפל הדי לע לכויש הנעט

(da dochהברהו  Dsוג 'עב תואמגודה ןייע  
(63m amרבכ וגמ ינפוא לש תואמגודה ןינעבו  

 דחפו ח'צק דע ז"עק 'יסמ תותירכה רפס ךיראה
pniע ' aDוריבו הנשמב יכ עדו ' ^bהלמה וז  

 M "y רחאמ nop המוקמב לגרומ 'שוריבו

rs *עב 'מושרה ע"למ) ' pues6 ד"לש ,ב/יח)  

 םיצעו תומצע רבשל יושע די לגמ 'יפ .יניצחב | יברע 'למ .תיבח )8 Deckel הסכמ ('א

 ,ןייגזמל ד"לו יא Ya ייכבו ,ןייגזמל סיטב םשו יצוניוו יפרב ל"צכו ימאו ליפאב יזיפו ריפדבו ט"ק י"כב ןוכנל היב )!
vàייכב ןויוזגמל יב ויו  vaילבב תומביב )3  .איקטופקב :קר ג"פ תומבי אתפסותב (?  .ןייזוגמל ביה י"כב ,ןיזגמל  

 קימב ןכו איקטופק תגיזמב יפריא י'כבו איקטופק לש תנירמב (ז"טפ) ו'טפ תבש אתפסותב היכו איקטופק תנירמל .א"כק
 ןויצה רסח האלהו יזיפמ ע"פרב לבא ךורע י"כ לכבו ר"פדב nU» (i .ירסיק תגיזמב ג"ונבו ירסקד תנירמב ימ ייכב .ו"כ

 .'וכו y עוטק עיפדבו am v5 ,יב יא ויו ייכב mes (*  .ןושארה
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15 (nba — לגמ — 5s 

 וא רפסל ראות םש מ'למ :nbus n5 = לגמ |
 דוחיבו Rolle, Buehrolle תללגנה תרגאל

 תבשד ק"פב die Estherrolle) רתסא תלגמ ןכ תארקנ
 קרוזה 'פד ג"רבו 6^ תב (ארמג שארב

Cs nv)םירתס תלגמ יתאצמ , ^bשיש הלגמ  
n3ןיעכ תוקוספ תוכלה  sebדומלתב ןניאש תוכלה  

 הליגמ) ריחיב הנמזב הליגמ Cos לכ לצא יוצמש
 "פא התוא ןירוק רשע העבראב, 'מולכ $e) 'ה

sow emaןיא הפינכה םויל ןימידקמש הנמזב  
 אתכליה ח"ו b" ,('הרשעב אלא התוא ןירוק
 ןקופב שוריפב רמא ןנחי ^ אהד ברכ
 הלנמה nm ארוקה (ג'עו טיי הלגמ) (ןמ קל ד
 אלא ורמא אל אצי אל םיבותכה ןיב 6הבו תכה
 דיחיב התוא ןירוקש היל אריבסד ללכמ ואל רוביצב
 €^ הלטמ) יפא ברד אהל בר היל vm ג'עאו
 ןואנ ח מ צ ב ר 5n) .(' "ברכ אתכלה jb אמייק
 ארוקש הלגמה תא ארוקה max חילשב בתכ
 רמא ןואגיי אה וני ברו הרות רפסכ ךרוכו
 תוניאכ טשופו ארוק אניזחד אגהנמ
 Na הרות רפפכ ךרוכו ארוק 538
 דיל ט"ק י"כב ה"כ ה"יחא]* gb יזח
 ע"ש pp nbus" 'לה ז"ואב אבוה ןכו (" ר'פדו
 לכ גהנמו ל"צז ןומימ רכב השמ ר"ה בתכו :םייסו
 תרגיאכ הטשופו ארוק הלגמה תא ארוקהש לארשי
 הקזחה די Up כ"ע הלכ הכרוכו רזוח רומגישכו
 םג אבוה יאה וניבר הזו n nbus" תוכלהמ ב"פ
 ח"וא רוטב דוע אבוהו הליגמד א"פ ש"ארבו ף"ירב

^Dצ'רת  myווה בתכ ל"ז יאנורטנ ברו :םש  
 מ"כבו לבבבש וניבר תיבבש תובישי יתשבש ןיעדוי
 זנכשאבו ררפסב םיגהונו ת"סכ ןיכרוכו pp לארשי
 הליגמל מ"ימגהב cnm כ'ע יאה 202 תפרצו

ieל'זו 'צ תואב בתכש ל"נה  mosבר בתכ  
ps) (nexךרוכו ארוק הליגמה תא ארוקהד  

 לבבבש וניבר תיבו תובישי יתשב גהנמ ןכו ת"סכ
 לבא (ps יוטלפ 'ר כתכ ןכו לארשי מ'כבו
 אגהנמ ל"זו 6" רבחמה וניברכ בתכ ןואנ יאה וניבר

 לגמו .,םיניש םיניש יושע ריצק bas pom אוהו
 ביתכדכ רסמכ יושעש ריצק לגמ אוה ןיקשמד
 ה"כו ה"יחא]* — .רושמה ouam םא 0" 5 'יעשי)
 ל'נ ןיאו לודגה רסמ :ילגמ ק"מב י"שרל סחוימב
 ג"נד ג'פ 'כוס 'וריב 'יארכ לגמ לש וכפה רסמ יכ
 הרשכ רסמ «pe הלוספ לגמ ןימכ היושעה ג'ע
 'ציבבְו ,(לגמל המוד םוקע א"ער בייל 'כופ ילבב ןייעו)

 א'פר ש וא א'ריולוד לגמ י"שר זעול א'עס א"ל
 ;Kneipe, serpe) 1100010180. 6 צ"לב —(

 זעול ריצק לגמו .א"שפר םוקמב 'ילוחב ליצכו
 די לגמו mns Ub מ'בב ה"כו אליצלפ :'ילוחב

sm vp 53mצ"לב  faueilleט"יאלבו  faleiulo, 
Sichelףד אקילייגנא 72( יילוחל י"כ ה"מגר "531  

^p Qmז"עלב א"לשש ריצק לגמ : לזו  (Sichel?) 
 לגמב p" (.ט'פר «mv ץבוקב) ;ו"ט ףדל pen כ"ע
 לפוקמש םימרכה ןיכתוחש םילעופ לש pop :די
 "יא ךורעה ^52( כ'ע ויצפח ךותחל וינפל ושאר
 "ילוחב ה"נכו ךורעה תרכזה ילב pw 'ילכל ש"רב

aתינעת .התכילה ךרדב ריצק לגמב טחושה  
 אלגמד אתק .'א רבת ע"ייע לגמ רבת םוי ,א"ל
 n'3pn רמא :ה"צ 'דהנס np ע"ייע :ג'מ תועובש
 ,ש"מו שטנ ע"ייע 'וכו השוטנ qoa לאירבגל
 ינליאשה ךלגמ ינליאשה 'ד 'יס ערוצמ 'מוחנת
 רע ךילגמ ד'ע ר'פד Ye ןישוריק v^ -- ךמודּהק
 ר'פס תומבי 'וריב 'יאדכ ךילגר ל"צ לאומש יתאד
 ץובקהו ,אלגמ C m 027( שמרח 'גרת -- ג"ע ו'ד
 ע"ייעו ,C לאו ;'ג ,יד יכימ) תורמזמ 'גרת ןילגמ

 — [ןייזגמ
 ץנאציב לש י"לב ןכו .)<* ע"לב ס"לב אָלְנּומ — לגמ

irübe Flüssigkeit, Eiter ( po0yuxןכו  

 ןייע םיפא ץימ p Je Je cmo ןושלב
 ארמגב לרעה 'פב )95 א"ח 5535 רעכיברהאי
 .(' אלגומ הינימ קפנו (ביער («ny mo אכד עוצפ
 (א'עס (n' p^r האירה 'מגב mew ולא 'פבו
 אלגומ אילמ יא ביער הינ םש) תוילכה ולטנ 'מגבו

 ,החורס החיל e^ (?הפרט

 lel עיילב אוהו אלגומר טוחמ לי'צ ילואו כ"ע אלגומד טוח יכ :יישרבו אלגומד טוחכ גיונב o) .'א לחמ עיייעו (1

 יעבו וניבר ואיבה אל 4y« המינפ ןוילגמ אב ילואו אלגומ ny אוה דחאו הל המודש ערז תבכשל לאשוהו ףאבש החיל ייפ

 ברד אה ייל גיונב לבא om) ףד יקולייגנא vs ץבוקב) הימגר תקתעהמ עמשמ ןכו )5  :רמאמה שיר smm ow זרח

 .אסנ םוסריפ ןוניעבר :םייס םשו י"שריפב ה"כו (5  ,יישריפ כ'ג ןייעו (5 = ,ריפדב היכ (+  ,חימ ףדב םא יכ אנתמ

om )?ה"כו הבותכה הלגמב ארוקה גייונבו ף"ירבו םייש יייכב הייכו ביח ייכב ה"כ (5  .ריפדו ב"הו טייק י"כב ןוכנל  

jn ^w עיש 'יפר noun ילה זיואבו ת"ר םשב :0 הליגמב יופסותה ובתכ ןכו (*  .ח"ר ייפב היכו ט"ק ייכבו y'a 

 סישב) יליגמב תי" ר 'י פ מ קתעוה 'יפה לכו תויארב ma ךיראהש v zy ל"ז יספלא «pn יר קספ ןכו חי"ר 'יפ

 רב תלמו חמצ בר רב רמ ב"ה י"כב ,חמצ בר ע"פרשב לבא bom דיל Ya טייק י"כב ה"כ )! | .שייע s ףד אנלווו

 .םיבמרכ ליר (54 | .לינה ras היכו )8 5 OXXI אובמ ןייעו (*% 255 דבע ימ אניזח אל ב"ה י"כבו )! ann סייט

10* 
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 ןירכוע ולא 'פב (י"שריפכ םוקמ ov ילוא) ןולגמ
 האנולנמ "sop Cry א'עס ח"מ | םיחספ)

 הלודג י"לב p^ ב'א) — C nnb) ןכו .אחספל
 .(םוקמ bw י"שריפו האנגולמ בותכ תואחסונבו
 ןעכנימ '5 י"כב םג «N wan ^x^ הייחא]*
 ף"ירו י"שרו ח'ר י"כבו ("ג"ע 'יסס וצ תותלאשבו
 ץ"בשרה b" אבוה "DU ס"דב םינייוצמה מ"שו
 ינוח לש בק האנגולמ אבק ל"זו ל"רס yon רמאמב
 ל"צש חכומ רועיש ותוא לע ונקת אוהש לגעמה
 קחודו 6% (/.טי/06\00) י"לל ןויכ ב"רו .האנולגמ וב

 - [י"שריפב ןייע ורועיש ןינעבו .אוה

 חירב b^ .25< ע'לב ונממו 0/3 י"לב) סלגמ
(der Riegel(ינ ,יזז אימ) תותלדל תותופהו  

 לוענמ י"לב 'יפ ב'א) — ,[ישדל] איסלגומ ומוגרת
 וזנו ה"יחא]* — .(וריגסהל לזרב חירבו תלדה רגסמו
 ,('ה ,חייל ; ביל ,ז"ל תומש) ךב םינקז 'ע וקיתעה הלמה

 יימריל 'ג b" םיטפושל ןייעו 'ה ,'ח ,'ב י"הד חירב
 — [א"י .ח"ל 'קזחיל ;'ל avs ;'ל ,ט"מ

 הסיסמ ןינע p^ מ"למ גגמ ןמ לפלפ ןינב) 2825 *
Gerfliossenגמגממ ז"פ ב"ב 'ילכ אתפסות  

yn5 qwש"רב  ^b5למ ושריפו ב'מ ל"פ ' 
 גימגממ ג"ונבו G0 היס םילהת) הניגנומת םיביברב
 - .גגמ ע"ייע גמגמתמ לעפתהבו .גומגממ 'פריא י"כבו

un- ש' 3T) pipi (עב 'מושרה ע"למ' Di 
  Cerstündlich reden, stotternיליגמד ג"סב

— (Cgibwv 5 ירוראב ארקו םגמגמ') Cae») 
 .ב'א)  3 ^bהלמה אטבמ וניאש ימ לאעמשי

 רמאנ ילואו ונושלב סומע אוה אלא תחא םעפב
 םירמואו םירזוח םיגלעה יכ  תינוי אמג תואמ ןכ
 'עבו ה"יחא]*  .םגמג ע"ייע םעפ רחא םעפ למיג תוא

 לע קר זמור ל"נה  quy'יברע הלמ ןינעו יחכונה
 ל"נה  su'עבו ב"ר "יפכ  Diiאיבהל יתכראה

 םדוק ךרעה הז רדסנ ע"פדבו י"כבו — ש'ע תואמגוד
  yרדסב אוה מ'אפדבו המל יתעדי אלו סלגמ

"v ^b הפי הלוע ב"ה "5n ^b םעו — ןוכנ 
 הצורמ ב ןתוא ארק :םגמנמ  "wapaתוכרבבו
 ב"כ +  2'3 "b[הצורמב םגמגמ --

^ 

 תרוטקל םינחירינימ דועו התחמ 557. (y'53 רַמְגִמ
(Rüucherpfanne, Rüucherwerkרציכ 'פב  

 רַמְגִמ — no35) — לגמ וע

n'b בתכ ןכו sub "m אל דע ^« ונל wm 
 ריאמ וניבר םשב בותכ וניגהנמב אצמנ ןכו ומשמ

  xwןכו  rmnתרגיא הארקנו -- .כ'ע ם'רהמ
 ב"ב רתסא תליגמ רתסא ? ^v i7ע"ד א"פ הליגמ

 .א ת כ סמ ה הארקנ הז םש לעו ד"ע  nbusדועו
 תמיתח רחא תוינעתמ הנינע בור רשא תינעת תכסמ

 תפסות הטוס תלגמ ה'נכו .שרוק ירפס  ^w.ב"פ
 תינעת תלגמ  "3pnא"פ הליגמ 'ורי :ט"י ה"ר .ב"י
 ע'ד  en ^v Tyןיסחוי תליגמ — ד"ע מ"ד ח"פר

 ע"ייע :ט"מ תומבי  Dmג"ע ו"טד ז'טפ תבש 'ורי
 חור 'פ ר'כיאו  nbus wesא"עס ח"ל 'מוי .תוניק

no םילקש "ma n ןינמס י"שרב ןינממס תליגמ 
 [ aveהרות  mous nbusהנתנ + .  ownהליגמ

 ךאיה ח"פר ר'בר .הב דמלתהל  esהלחת הרות דמל
 כ'חאו רפסב כ"חאו הלגמב ארוק הלחת ול םירמוא
 שי ןכל רפס דועו תרגא תארקנ הלגמ .'וכו םיאיבנב
 ב"פ ן"ר ןייע תרגא יניד תצקו הרות רפס יניד תצק הל

€n מ םילהה) רפס תלגמב רמאנ ןכו — הליגמד 
 'ט 3 'קזחי ,אתירוא ארפיס תליגמב ומוגרתו

 [ארפס תלגמ ומוגרתו רפס תלגמ —

 ןייע Riemen העוצר 5 תירצמ ע"למ) 5535

 ב'ח יוועל 'הל ר"תמעל תופסוהב רעשיילפ
 "np (ביגפס) ג"נ 'פבו ('א"מ 'שרפ ר'בב 7
 'בר ארקיוב .ודיב בלגמו דמוע ךאלמ היה : ךלמינא
 ןיידד ןיידל היתמח 025( םינהכה לא רומא 'שרפ
 ימוחנת) ךשח יהיו ונדמליב .('ןיבלגמבו C תובוזרמב
 גתמו סופל טוש .('ןיבלגמ ןישמח GG osos) אב
 אבלגמו איסופל אטוש 'גרת Cn 2 ילשמ) רומחל
 ג"ונב לבא ןמגרותמב ה"כו ה"יחא|* | .ארמחל
 ןיבלגמ האמ ר'פפ vui ה'נכו — אכלגמו ס"טב
 השמח ג'יפ ר"דמב ibis םישמח ד"יפר ר"מש
 ערוצמ mins" ה'כו ןיבלגמו םילבכ own ,ןיבלגמ
 — s8353b noms:«1] ןויכ ו"טפ  ר'קיו ,'ד "ספ

&3"53np ם"לב ה"כו ילג לעפמ לעפתאג soin 
 v^ (ומוקממ mon לדבנו הלגנש המ

 p" שרופמ Ci הנשמב םש) וצרק ג"ער מ"ד ג'פ 'מוי

 אניילגמ החוסנ רמאד ןאמ רמא הז לעו החוסנ
 יתרזגנ p (O^ ג'ל ביא) ינא םג יתצרוק רמוחמ
 הלגתנ אניילגמ תלמ ה"כו הלדבהו הריקע 'ל אוהו
 'ז לג 'עב לעפתאב תואמגוד ןייעו ,ומוקממ רקענו

GB n) 

mu )הרעהב גמ עייייע ונינפל  aeui (?  ,713 ר"שהשבו י"פר רידמו m 'bטק ייכב ה"כ )*  .תפזבו רונב ס"טב  
 non תרזג by הפי הלוע הזו ןיבלגנמ דייל ,יב יא ויו טיק יייכב לבא ע'ייפדו ריבו ב"ה ייכב omn (*  .ןיבילגמב ע'פדבו

TEםיטושו תועוצר 0  jyריטב ז"מיר  m3 (5 .114 w"nי"כב  xm5 .איעס ח"מ םיחספב היכו ) לבא 

 .ביה ייכב קר ה"כ )9 ,ארקו "יל ונינפלו חייר 'יפב היכו (*  ,םירפסה ייגכ 'יא ב"ירגתמ םולש תליאש cy אנליוו יפדב



 דד )333 — ןונגמ — jb" : וע

 (.ז"ק סיחספ) ינגמ רסילת רב (גגמ ע"ייע) ןגמ 7€
 .ש"ע oum סרג ךוועה לעב

 כ"רד 'תקיספ Gchutz, Schild n3 ^b) מ"למ) ןנָמ *
cuה 2"( םינצמ לֶאו שרד 'ע  (nאל  

 bo םיניצמו os בותכ ולאכ 'וכו ןגמב אלו ןייזב
 'פ ר"תסא נ"שו DU ב"שר תרעה ןייע mmo הנצ
 nix א'דמכ . . הניצב אלו ןייזב אל :םק ךלמהו

mmoח"כפ ר"קיוב לבא ,ותמא  ^Wתקיספבכ '. 
 םירבד ^n תלפתב הנושאר הכרב ןגמ ארקנ 00
 רזוח תונושארה תוכרב שלשב העט א'יפר 'בר
 םיניגמ לדגמכ b' ר"'שהש ץובקהו — .ןגמ תלחתב
 ןיא . . היניגמב nus ט"נ פ"ס ר"ב ר"אלבו ,הברה
 לבקל ןידד היניגמ ז"ע פ"ס "DU ,ףינא אניגמב
 ;ז"י UP א"מ 'גרת ןיניגמ ץובקהו ,'וכו ןירד היניגמ

 Ms היכ דל

 Ruhelager בכשמ תיב m(& b^ ם"לב) אָנְגִמ *
 ץובקב 'ט ,'א ינש 'תסא 'גרת (ינג לעפמ
 .אינגנמ ס"טב 'ופד תצקבו אכלמד 6335

 רכד B^ םשהו schmühen ינג לעפמ) איִנְנִמ *
 ךב תיאד אתלימ ס"פ ר"ב 318801 יפוד

 האנגד אתלימ N^ :ב"צ ק"כבו הרמואו םידק אינגמ
 ,הנוגמ jb תואמגוד Yu (ויטש ביח) 'ד ןג ע"ייעו

 .אינגימ

 והלעהו (ד'מ) םיאלכב ve3 (םוקמ םש) הינגמ *
 pb םש p^ (*היינגמה תיבל םשמ

 רפכ לצא הנשמב םש רכזוהו .ש"רב ה"כו ה"יחא]*
ryחכומו  mne5 בורק [ — 

 Farben- érvuyat (/(ןטש) י"למ 3^5( ןימינגמ *
(Gnischungיננכ :ז"גד א"פ ה"ר 'ורי  

 ןימיגמב [אדחכ ל"צ] הדהכ ww" ןנבר . . ןורמ
 תוכיראב יתשריפ רבכו תחא העיבצב דחי םלוכ 'מולכ
 יתיאר םישוריפ nim GOp .ב'ח) אנרמיא ןב 'עב
 -magna ר'ל אוה יכ ל"נ דועו ob אריהנ אלו

nimus, grossmüthigםורמ 'למ ןורמ ינב שרדו  

 ריבעי דחא לכ ארוכהו בל לדוג ,בל םור רמולכ
 המ ש"מ הזו םעשפ לע רובעיו ובל לדוגב וינפל
 אוהו םהישעמ לכ לא ןיבמה םכל דחי רצויה 'מעט

 ,םרצי עדוי

  ^ m "ob jb =( qma'צמא 4
feind- המחלמב לזרב שבכ ומכ manganum 

 ('רמגומה bp רמוא אוהו (ב"ער ב"מ תוכרב) ןיכרבמ
"bינימ  Cosmoתיבה םהב םינשעמש . D^, 

nnnoוילע ןינתונו םילחג וילע ןינתונש ילכ אוהו  
 םילחג םש לע תרמגמ התחמ לאעמשי 'לבו םימשב
 ,רקיעה רמגו quen שדקה 'לבו רמגלא םמשו
 יתזמר רבכ Om :אייש (n »53 'עבו ה"יחא]*

 ימ ןכל .רַמְגִמ אטובי םגו 3030 'יברע הלמ לע
 bn" בתכש b^ העט אלו העט אל אלמ בתכש
 ןכל ש"ע םוגרתה ןושל םג איבה ל'נה 'עב ב"רו

mvםוקמב יחכונה 'עב בותכל וניבר חסונ ונל  
 אובמב יתחכוה רבכו םוגר ת 53 :ש דקה 'לב

TXשדקה ןושל רובדב וניבר שמתשה רשא םינפוא  
 וא םידגבה םהב ןינשעמש N^ ק'העבו .ש'ע
 רמגמ ןינתונ .ד'ד א"פ 'וריב ה"כ תמאבו y'5 תיב
 ןיכלוהו ןינשעתמ ןהו nae ברעמ םי לכ ה תחת
 : תיבה תא ןינשעמ רחא 'יגה ב'ה י"כבו ,תבשב
 nnno ל'ז חהילצמ ומ יתעמש ינאו
 הילע ןינתונו םילחג pai לע תבשוי
 !םינחיר ינימ 9*5 ע"ל אוהו) רב ג עו םימ שב
 קפס ילבו 'וכו לאעמשי 'לבו דובכ ליבשב

 — [גגמ ע"ייע רפוסה ךרובמ תפסוה איה

schriftlicher 2n2 "y "vx ונינע ?) ןירמגומ * 

ps + ג"לד ט"פ תובותכ ^v (Gefehl 
 ד"עפלו שבתשנ pep ילבו 'וכו ןירמגומ ןיד ןיבתכ

oneתויהל ןיכירצ תובית  nns nobןיממרגויד  
 'וריבו 801101002 Befehl 000/09 53 אוהו
 אמגטר ע"'ייע ןיתמגטאיד 'יגה .ח"לד re תועובש

bw Gr am)שבתשנ  wbהלמה . 

n5ע"לב)  Ule»םנח  (umsonstינתדבעו 'גרת  
 ןכו ןגמ ינחלפתו (ו'ט יטיכ תישארב) םנח

 'ומשב 'גרתב הברה ןכו ה"יחא]* — .לאעמשי 'לב
oW"י"רתב 'ד ,א"י רבדמבל ;'ב  usn SNייעשי  

 ,יב תומש) אושל 'גרתו .ד"מ UN 'א י"הדל ;'ג ,ב"נ
 תלדבו po לע י"רתבו אנגמל ae ,יה םירבר ;'ז
 ג"ונב) ןגמד רשפיא 'ט ,'א בויאל י"כ 'גרת שארב
 יאו .ה'פ ק"ב ל"זרדב «ma .ליחד בויא (ןגמל יד
 pe» pec ws ל"א pes איסא יל תיא ל"א
 רתי דועו ןגמב ןגמר (iui ס"ש י"כב ה"כ יוש
 ה"סד ג"פר 'ירוכיב 'ורי :Cow ק'ב) ם"דב םייונש
 ,ט"כר p" 'רהנס 'ורי ,םימי ךיראמ ןגמ [by] אל ג'ע
 ןגמ לע ג"כפ ר'קיו .,'ב טל ע'ייע po לע וליפא

 -- [יבר היל ןיחווצ

 'ב ויו דיל י"כב לבא ר"ב ייכבו ע"פרב ה"כ (? am אלב ע"פדב לבא 'חסונבו ביה דיל ,טיק יא wn י"כב ה"כ )!
 י"כב ,הינגמ 'עה שארבו אינגמ טייק יייכב ,ויו י"כב הייכ )? | .םיחיר ינימ טייקו יא (Y? v3 ,םינחר ינימ בינש קיהעבו

 .איינגכמה ריפדבו ,אינגמא ס"טב 'עה עצמאב ו"ופדבו ,איינגמה aii היניגמ
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diches Belagerungswerkzeugב"ער ב"מד ה"פר 'מוי 'וריב סיגמ לבא — ז"חא אבה | הלובחתל לאשוהו  
 — [שיע (2v xm» 'ד pi 'על ךייש םיגמ ףכ וחמ | ךירצ ןגמ רשא (O72 ד"מ 'שרפ ר'בב 100600
 ךירצ לע ךלש Civi ךפיהש €« 070 תישארב)

jm ^תחת ןאיבהל יתישע +? תוינגמ המכ 'מוא  
 wy ןונגמ 6' ףצק הערפ CD ט"פ 'שרפבו ,ךידי
 'עב הטמל שרופמו ('ןונגנמ א"ס ,וקנחל ול
 תונמרע תכאלמו הלובחת י"לב b" ב"א) — .ןונגנמ
 םיאיקבה םיעדויש ומכ איה תחא ןונגנמו ןונגמו
 אטובי י"לב 'ג תוא תולפכהב יכ ה"יחא|* = .(י"לב
 ספרנש יפכ ב"פס חלשב 'תליכמבו .ן'ונ ומכ 'ג
 רומזמ ט"ושב ל"צכו ^31 םהלש תוינגמ לטנ צ"אב

n^8 | ייגה 'קליבו תופגמ ג"ונבו 'א תוינגס ע"ייע  DISוא)  vei b" "bsהשולינש הסיע  

Brod- pacto, — pact empn vow) D25 2 

(p^ ,y^ pm) םחל יתותפב (crummoe 

 םחל רורפ י"לב p^ ב"א) — .םחלד ןיסוגמ 'גרת
 יילמ אוהו ה"יחא]|* = .(הרדק השעמב ןה שבי ןה
 א"י 'דמבל 'א rv "nn" ןייע אפיגמ vmm ל"נה
 ב"ר רדס רחא יכ עדו -- 'ב ,ג"כק םילהת 'גרת ;'ו
 'עה הז רדסנ י"כב ןכו 'ינושארה "יסופדב יכ ונררגנ

 — [אתסגמ 'ע רחא

 boy וא םחלל לאשוהו geknetete Masse nv3ao ע"ייעו םהיו הר ה"פס 'ליכמב ה"כו תויננס

 ע"ייע) הדועסב לכא ם"לב Du לעפמ אוהש nie לטנ maj שי הז י"פעו — ונדמליה םשב

 םינהכה לא רומא 'בר 'קיוב das Mahl) (ח"כש :ביחב — [ש"מו npo ע"ייע
 ל"א ירחוא סיגמ היל דבע לזא (ח'כפ) ןורתי המ 'פ

 אנא ךסגמל ל"א יסיגמ תחרפד ךל תידבע יאמ | .י"למ Schüssel, Teller הרעק = אָסְנַמ פ"לב) 032 1
 ינברק תא ("אקספבו ,(*(תואחסוגב ןכ אל) ךירצ | םיחספב ה"פ דימתב (םינפב ןייע 6

vo)ב קרפבו .(ב'ער ' ywרצ כירד יקיספ) ימחל | ונתנ (ב'עס זיפ ימו)  Croול ויהש .ךלמל לשמ  
 לישבת ("ול ןושארה לשיב +(" ןיסורגמ ינש | (*ו"יפ yy ילכ לכב .חבזמה yy וריטקהו סגמב
 ('* ךיסריגמ Cy כ'רד 'קיספ) רמועהד 'תקספבו ,ולכאו | .ילכבה ("דוקו םגמה ףא 'מוא הדוהי 'ר (א'מ) םילכב
 'כיא תליגמב .ךלישבתמ יל ביהי תא תיל אנא | .הרעק 'ורו י"לב ןכו 6 אתסיגמ mp 'גרת
 אגלפב (םיוגב יתבר פיר ונינפל) תונידמב יתרש | Baektrogg תראשמ ל"נה "ינוי הלמ s^ ה"יחא|*
 C ןוטפירא א"ס Dus mb) דבע sort | הרעק nu םחלה המש םשוה רשא ילכל לאשוהו

muר"לב  magisל"נה ם"ל ונממו . nmוהמ (ארקת יפ ריכיא) ירוגמ דעומ םויכ ארקת | הרעק  "mas 
a^ puoi)םדא ינב יסרוגמ | ^55 'תפסותבו .אתסיגמ (ותלוזו 5^  vowםתאבה ("ןיזיפרטיסוק  

 nns השאב השעמ :ישפנ םולשמ חנזתו .ילע | ץובקהו -- .הרעק "גה סגמ םוקמב 'יא ה"פ מ"ב
 was ונדמליב ^C) פורגמה לצא הנב תא הכילוהש | יהוסיגמ יונכבו Te .'ז ,'ד 'דמבל 'גרת אָיסינמ
 ולשבי אלש דע ןיסורגמה ירת C5 'וחנתב) יתוקחב | T3 הלמה תביתכ רקיעו .ט"כ ,ה"כ 'ומשל 'גרת
 שיד םכל גישהו a לש ןילשבמ jn םויה יצחב | 'וריב לבא םיחספו 'מויב 'חסונב ה"כו למיג רחא
 ,סוריגמ לשבמל ןירוק (" ןו י 'לב b sexi" תא | .ג"פס 'יחספ 'תפסותבו 'ילכבו ד"ע ב"לד ה"פס םיחספ
 רובד תחת ב"ר איבה ךרעה לכ יכ עדו ה"יחא]* | םיחספב m^ ^e ym 'יפב ה"כו ר'וי אלב 0«

re)ח'כפ ר'קיוב ףא סרגמ מ"כב סרוגו סרגמ ליחתמה | 'עה ףא הלמה וזמו .ס"ל ךרד לע אוהו (אנליוו  

 .הערפ ףצק עיפדבו טיק "33 ןוכנל ה"כ )9 .תואנגנמ sam מגינן,  ?( ael (בישר תאצוהב :גיל (m בוט חקלבו ('
 יצינינו ריפדבו 7A דק יעב היכו מ"אפדבו v/33 )9 גיי p'b3 ע"פדבו ,יב (v ביה י"כב ןוכנל ה"כ (5  .ונינפל היכו (+

 ni^ ל"צו אטסיגמ ימויל noy ייפבו אתסוגמ עייפדבו יילכל oy ייפב היכו ט"ק vss ה"כ )^ רוקו ם'יטב ןאכב
 [b איסירא קובשת אל תא המ pui ל"א היבגל 'ר קילס ל"הזב ג'יונבש ym 'שמא 'פדב ספדנש ומכ ביר תהגה יהוז (5

 דבעו לזא ייא jum המ sb ריילהקבו ,יתיתא םגימל רמית אלד רמא "por (:ח"צר ,א"ח אטסירא ע"ייע) [איטסירא
 אלא תיתא ךסיגמ pass רובס אהת אל ול רמא «po ןוטסירא pup ןכ דיבע תא המל לייא . . .ןרחוא ןוטפיר א
 גונב )10 .םיחספב 'זיפ 'פדב שבושמו 'ספב ר"פדבו יתקיספב יב ?Y ייכבו יו"ופדו ט"קו ד"ל יא Yn י"כב mus )? .יוכו
 ול 1t)  .ןיפירגמ ם"טב ינברק תא יתבר יקיספב לבא ןיסרגמ זיעשת זמר סחנפ 'קליבו ןיסריגמ (ve vina ןיסרגמ
 ךסריגמ טייקו דיל v3 יא ו"ו י"כבו ביה י"כב «me (%5  ,ייא יקליו יתבר 'קיספב לבא ןושארה ייל יקיספבו ו"ופדב
 ךטריגמ וא ךסרגמ (bw כירד יקיספב ה"כו ךסיגמ ליזאב 'דבו ךסוגמ 'ציניוו one 'פדבו ךיסריגמ ל"צו ןיסירגמ ר"פדבו

muaר'יקיוב  nbו"ער זמר יימרי יקליו ה"צשת זמר םילהת 'קליו גימרת זמר רומא 'קליו  anmםיעטמ תא תיל . 
 ריפדב ןוכנל més )'* vpn לש Dam םוקמב ןכ ייאש ריילהקמ pw ליעל py ('+ .םיגמ היל דיבעו הילעא גזונב (5
 ןחלוש ילכוא טד0%76%0% ייל אוהו תחא הביתב bon bp יעב ןוכנ אלל היכו תובית יתשב ייכבו ימאו יציניוו יזיפו

Tischgenossenאל כ'ימו ןאריפרפ יסוק ושעש םדא ינב . . יאתיב וגמ יריגמ ס"טב ג"ונבו  p3גונב )!9 .ש"עו ןגוהכ  

 Y ב"הו ט"ק ייכב (* .דחא םתחנ
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 םלועה תומוא לש ןיד 'יפ .('ינייד 13 ("אתסיגמד
 ק"ב 'מגב ןנירמארכ תוסגב ןינדש תוטוידה לש

ceיניידד יוג םיטסלב אלא ונש אל ןיסכומ ולטנ  
 הואגבו סנואבו דחשבו אמשב ןינדש םיוג b^ יתיגב
 ןויכ לארשי םיטסלב לבא שאימ אלו 6תואגבו
 רמיי ימ ןיד ms רמוא ןיד תיבל היל יתיימ יכד
 ישויא ךרומח mw (*רטיי ימו אוה םיטסל יאהד
 «p אניד יב היל יבייחמד רמיי ימ רמאד שאימ

webs6 לארשי םיטסילמ חקיל רתומ  — 
 ןכ וארק bim םעה ישארו םילודג י"לב n^ ב"א)
 ,תרתסיגמ םהל םירמוא םיימורהו תומואה יניידל
 מ"בב 33^3 ה"יחא]* «n אתזוגמ מ"בבו

 OUP) p'33 וריבחו םייפו י"שריפ vp  אתזיגמ
 יתיגב יניירד :םש ק'בב ג"ונבו כ"ע איתזגב ינייר
 יתאבה 'עה םויסב םשו .ש'מו ש'ע תג 'עב ה"כו
 יכ בותכ יחכונה 'עב םגו ג'הר םשב p^ 'פ י"כמ
 יתיגב ]^£[ ייאה וניברו 5n 'עה םויסב זיראפ י"כב
 הלוע הזו סעכ 3:5* y'b3 ^p כ"ע הפזאגמ לאב

Dy nupש"ע האזוג :אתסינמ מ'בב י"שריפ  — 
 ןיעדוי ןיאש רפכ ינב אתסינמד י"שריפ ק"בב לבא
 תסגמ פ"לב יכ .רקיע ל"נ הזו כ'ע טפשמב ןודל
 תערה aun pon תווע 'יפ הזו «c ומכ ונינע
 )& 09 ם'למ .כ'נ יתיגב ראבל לכונ התעמו

e oתעדה ףוריטו בוברע 'יפ  verwirrtלש וכפהו  
 פ"למ כ'ג b^ ראווד יב (אניד) : אתסיגמר אגיד
 ילואו .טפו ש b^ א"ל יג'ח  רווד 'עב הרומאה
 ףושיכ ןינע 6[וטד< 'יעצמא bb הרזגנ יכ 5^
 אלל ונדש םיטפוש ל"זר ןכ וארקו םיניע תוזיחאו

my nosיתיגב יניידד יכ  ^pכ"ג  "bm1686  
imsםיניע  m y")ביחב , ,Cn'beלבא  "bב"ר  

 השק magisteres ר"למו ,ט.סי[וס 06 ינו* ןושלמ

 — [ומלהל

 'צמא י"לבו magister bb יִנְרֶטְסיִנִמ =) ןורתסנִמ
 הנוממו דיקפ 04600 6 ּ

der 86א'ס  "nbv' Dצמא ר"למ ' 

CTafelservierer, ministerianiתוחפהו םינפרדשחאה  

 ND אינברברו ינרטסוגמ 'גרת ג י'ט cow רתסא)

 Wem דיקפ ר"לב p^ ב"א) — "נר טצינמ
 ברק ל" םיטפשמה הלאו תשרפ 'בר תומש 'רדמ

 רשא 'ציב 'וריד ןויצ ףיסוה ןכלו יתרש 'פ ר'כיאבו
 ינינע יחכונה 'עב יכ תמאהו .ש"ע ןויריגמ 'עב איבא
 ידי יתכשמ ז"כב לבא דחי וברעתנ סוריגמו סיגמ

 : דע םינושארה םיסופדב וללכנש רובעב םדירפהלמ

 יכ וניבר תעד הארנכו ,ךורע י"כ לכבו 'שמא 'פד
 ש"ירו ןהל דחא טפשמו דחא ןינע תולמה יתש
 וא 'יפ םיגמ יכ ןוכנהו איה תפסונ סוריגמ תלמב

bs "53רומאה םעטב  wachוקיתעה ןכו ךרעה  
 בוט רתוי וא .ג"י ,'ז םיטפושב box םינקז 'ע
 היארהו ,ל"נה רומאה םעטב יג ,סג לעפמ הרזגל
 ןויכ ח"כ פ"ר ר'קיוב דחי  ורכזנ cwm .לעפה יכ
 לילע אסיגמ הוה «jv סגימל ןיבתי ןיחרוא ןולעד
 יבר רמא 'וכו ןילתמד ןוואמ nbn moy חוה
 תיא היל pubs . . ןיקפנ אָיְסיִנמ nob יונשמשל
 לילע [אסוגמד ל"צ] +יסוגמד) ןויכו בס רבג ןמת
 'פ ר"להקבו 'וכו קונשת אל תא המ pap ל"א + .
 ,אלישבת ,לישבת an" אפיגמ םוקמב s^ ןורתי המ
 עדי אנאד ג"ע ו'כד ח'פס sub" 'וריב הבקנ 'לבו
 אניד ןינעבו — יינימ nbus בסימ אלא יתא אלד
 שי םוריִגֶמ ןינעבו — .ז'חא אבה ע"ייע אתסיגמד
 (אָסְרְניִמ ס"ל ונממו) 9906 י"ל איה יכ תעדל

^bלשבמו חָּבַמ  Kochםילשבמ ןכ וקיתעה 'ינקז 'עו  
pm)דיכ ,וימ ) mpג'כ ,יט איש) . O5םיחבט ברו  

sm ms xoהבקנלו 0006 יט ,טיל יימרי  

 nae לעפהו ^waclowggo, Q יה א'ש) החבט

 — [ןויריגמ .ע"ייע דועו א"כ 23 'כיא שס[

 6 ט"ע תומבי) לרעה 'פב (םדא םש תסוגמ = תסגמ

 תסוגמ ןב לע הריתב ןב עשוהי 'ר דיעה
 י"כב ה"כ ה"יחא]* — .םדא םירס 'ילשוריב היהש
 םדא םירס b ^N^ ב"ה "53 'חסונב ה'כו ט'ק
 יכ ץולחה לעב תעדכ חכומ ילוא me ,דחא
 אב כ"ע םדא סירס 'נשמב סרוג היה אל וניבר
 .םירס 00/6006 = magavoó דנעצ 'למ אוהו ושרפל
 — [תסיגמ ןב an" 'וריב ,םירס םדא "יא ע"פדבו

CX. pis ל'נ אָחְסיִנִמ nous — NDDID 
Rechtsver- ןידה תווע ונייהו תווע 'יפ 

drehungוניברו םינפב ןייע דועו  ^bתּוסנ ןינע ) 
 (א'ער p p'3^ ןיטרופ ןיא 'מגב ליכאמו לזוגה 'פב
 תואיצמ ולא 'פבו ,אתסוגמד ינידב אלא ןרמא אל
 תא םתאבהו תשרפ ר"קיו 'רדמבו ,רטסגמל םיסיק | אניד וטא 6יל טיב הדיבא איה וז יא ךומסר 'מגב

mus (!ריפדב , VSאתסוגמד עיפרשו ביה ט"ק ,ד"ל י"כב ,אטסוגמד יא ויו י"כב ,אטסיגמד ריב . | ?) ה"כ v33ביה  

 (Jm תג עייייע דועו הואגב ייל םשו טייק 33 ה"כו ב"ה י"כב ה"כ )3 .ייל עייפדבו וניידל גיונבו ינייד יב ט"ק ייכבו
 סיטב יזאבו יציניוו "5 ר"פדבו בייהו ריב דייל ייכ ו"ו wp ייכב ה"כ 65 aw עיפדבו typ י"כב ה'יכ (+ .(.ויפש
 ר"ב י"כב לבא ינרטציבמ תחת 'ב ויו ייכב ל"צכו ביה דיל יא Ya ט"ק י"כב ןוכנל «ne )5  !םיוג ימא pm אתסיגמ

 .יברטציכמ יכרטציכמ ס"טב ע"פרבו



  40 edipi e RU ETE PE ATג לב ו וס בוס גב .=

 nm 8 םילכל ג"הר "יפמ קתעוה ררסה תצק יונשב
 המישרב אובמ ןייע) םירחא םיכרעמ דועו רפח 'עמו

XVIתוא  Ceתורהטל 'יפה תא קיזחה וניבר יכ חכומ  
 ף"ירב כ"ג יא ל"נה יפל בורקו .םולש רש ברל
 י"כבו ש"ע א"לה ט"יפ תבש 'כלה ם'במרבו ש"ארו
 ל'צ ילואו םייקוש [יקמזפ ל"צ] (יקמופ) s" ס"ש
 תבשב ם'במרהל מ"יפבו .ג"הר 'יפכ םייקוש ינפ ל
 םדאה וב הסכתי לזרב לש שובלמ םייפגמ : שרופמ
 "y be'« ותוא וכי אלש ידכ המחלמה תעשב

smםע הלוע  non nwל"נה תיבוע  -- b3& 
 ןינע bus לצא (ness העדה וזמ רזח ורוביחב
 ויקושל וא וילגר לע ןיחינמש לזרב ילכ הלמה
 קמפ ע"ייע םיסנכמ אוהש יקמזופ זמור הז לעו
 וא וילגר יתש לע זמור םייפגמ יגוז רפסמו ש'מו
 רויב קר הלמה «ye מ'ב 'ילכ 'תפסותבו — ויקוש

"nפסותב טרופריא י"כבו ,ף"ירב ןכו םיפגמה ' 
 -[ש פ נמהו ם'טב ow "לכ

 החוט הנטק אמוג s ע"למ ל"נ) vis ,רּוגַמ *
 mit Kalk betünchte kleine Grube) דיסב

 השעש תוכתמ לש הריכ ר"פס ק"ב ^55 'תפסות
 "יפו ריגמ Dv א'ימ ה"פ 'ילכל ש"רבו רוגמ הל

vanאוה  epoתבשוי הריכהש  yy voy nix 
 אמוג «py םוקמ (b^ ל"נה ע"למ אוהש נ"לו
 תא הילע תופשל ידכ טיטב החיטהש הנטק

 ,הרירקה

 האובתה רצוא םוקמ מ"למ הֶוּוְמ =) רוגמ
(Gpeicher, Magazinהמורתב ד"פ שירפמהב  

 תא רכומה 'פב .הרוגמב ויתוריפ ויהש ימ (ב'מ)

 6 םימ לש תורוגמה תא רכמ אל Cro 272 תיבה
"bופרהנ 0^ יא לאו ומכ םימ לש תוכירב  

 ,תואמט Cnbw תורוגמ 0( ^553 ט"יפ ,תורוגממ
^bפב ,('ידרופ זעלבו הבית לש םינטק םירדח ' 

 (ב'עס y' ייברע 6 רצ ח יש נא 'מגנב רדה

 ג"רבו .(" הרוגמב ו תב ש ש 6( יו גו לארשי

 (CN Vy םימלצה לכ 'פד ג"רבו (Cv םיחספד
 תמש רבח (:ו'ט הדנ) םישנה לכ 'מגב דיה לכ 'פבו

mamהאילמ הריגמ  ^b mveןיסינכמש םוקמ  
 .הרוגמב ערזה דועה (טיי ייב יגח) ומכ האובתה וב

 הרגי i55 (bw py) רקיעה רג ארבתפמ | ךועה לכ ה"יחא]*
-- 

(ya =( mi - mno 5 

 שאר ןיטלפ רטסיגמ vob) םכריצק תישאר רמוע
 ינרטסמו .בותכ תואחסונבו ,ךלמ לש לכיהה לע
 ,ןמגרותמב ה"כו ה"יחא * — .(תועט sm איברברו

 Ym& ןיטלפ ראטסנמ ג"ונב ח"כפס ר"קיוב לבא
minister palatii 353ןלב ע"ייע . N'D-^2353*. t 

"eyםג א"פדב יכ עדו .יחכונה 'עב ךורע י"כ  
 'עב זמר «m by ת"יטב ןורטסגמ 'עה שארב
 לבא הפי רתוי הלוע הזו ט'ק י"כב ה"'כו (ינרטסמ
 Yn by הביתכה ךורעב ןכתת תויתואה ררס יפכ
 'יטמשנ 'ר ms םימעפלו םיכרעה רדס חניש ב"רו

 — [ע"ומב ןימורטנמ ע"ייע ו"כפ ר'בב ומכ

 א"מ א"פ 'ילכ das Berühren) עגנ לעפמ) עָּגמ *
 'ורהט .אשמבו עגמב ןיאמטמ ןהש האלהו

  Yoח'נ םשו ,'וכו עגמ קפס א"עס 'ע ז'ע ר"מ :
 ppm ,וריבח עגמ א"עס !D'D DW ,ירכנ עגמ

 ,ר"ע ^U ז"פ תבש 'ורי תועְּגַמ

fis *ףוג לעפמ)  ^bםותס  (Versehlussז"ע 'ורי  
 As [eye ל"צ] (שעמ) ר"ע 53 ה"פ

 ,Wunde רבד תכמו .האכה ןינע מ"למ) הָפְּגַמ +
(Plage, Pestה"פר םיבז 'תפסות :ה"ל 'ילוח  

 .ח"כ ק"מ .התפגמ םד ח"מ ו'פ 'ירישכמ ,ותפגמ םד
 תמ שלשל ר"ע ד"סד ב"פ 'ירוכיב v ,הפגמ תתימ
 יטוס רוע ןייעו ,הפיגמ תעשב :'ד תוכרב . . הסגמב
 — ,'ח .ח"כ 'דמבל 'ב י"רת אתפיגמ ר"אלבו ,ה"ל
 'עו ןונגמ TW ןייע ס"מ 5'3 'תליכמב תופגמ

nen 

D"b235ע"למ)  cs?לזרבמ המחלמ ילכ ישובלמ  
by קר חנוה ל"זר לצאו Rüstung 

 לוענמה ילכ  (eiserne Beinscehienenpaarהמב 'פב

 השא ( Cor 275 veירמג .םייפגמב אלו הרסקב אל
^b יקמזופ ('ה נח בר רב ה בר רמא Ciro (םש 

 וא ארמעד אטמנד ארבלד ינאסמ םולש רש בר
C תודעה תועובש שירב ןניסרגד ונייה orn 

 ילכב ,אנידל ותוחו וכייקמזופ ופולש +.א'ל תועובש)
 םייפגמהו ןוקינהו ןודיכה (חימ) ^553 א"יפ תוכתמ
 ןינתונש לזרב לש וא תשוחנ לש ןילענמ ןלוכ 'יפ

Cio» אל וצורישכש ןהיקוש ינפל המחלמ ישנא 
vox לע תשחנ תחצמו CO "ה me) ביתכדכ 

 .(*ןינילקרטו ןנימגרתמו

(i33 ,אנוה בר רב אבר : א/ייפ יילכל גיהר ייפבו גיי 'יסר תבש ילה זיואבו ,סיש ייכבו קמפ יעב אוה ןכו m)בר . 
ma (*י"כב  an %) היב (5 | .לילקרט עיייע ןיליקרטו 0555 גייהר ייפבו ןילילקכרט א"פרב (% = .ופחי םייטב מ"אפדב 

 ליצו ירדיפ ,ירדופ (ani Db ר"פרו V3 ראשבו ב"ה ייכב היכ (*  .הבש icon )5  .הרעמ עיייעו ט'ק י"כב ןוכנל
 ב"ה דיל ויו ייכב היכ )8  .ירדוע סיטב גארפו CON יפדבו Abtheilung Fach, parte ט"יאלב ד"עפל אוהו ידרופ
 ם"ש י"כב היכו ('%  .ומוקמב סייד jy והיגהו יישר ינפל היה ןכו חיר ייפבו םיש י"כבו ש'פדב היכו (* .ר"פדו ר"ב

 .תחא הרוגמב ןייורש 3033( ךורעבכ תחא nón ייל פ"א י"כב םשו
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 ר"שהש ,ןידבע ןוהיריגמל אשיב ןירבער אייריגמ לכ
 הבקנלו .ןוהיריגמ לכל .. moe :ופי המ 'פ
 ט"פ nw ץובקהו ,ו"פ םשו ה"פס ר"קיו אָּפְריִֶמ
 תבש v" = .'ז רג ע"ייע ב"עס א"כ ^37( אתריגמ

Ty s x»אתוריגמ טשפומה םשהו .תייריגמ  
 :ךרעה שיר ןייע

 .ע"ייע רגא ןמ לעפא (vermiethen) רינומ *

n Ty *דרג לעפמ)  (Kamm, Bürsteז"מק תבש : 
 ץובקהו .'א דרג yy תדרגמב ןידרוג ןיא

 מ"ב 'ילכ אתפסות .'א לת ע"ייע Yn ב"יפ םילכ
 אָּתְרְרְגמ T0205 ה"כו .ןיריילוא לש תּודְרְנַמ ב"פס
 ןייע 'פסותבו דרג 'עב וניבר 'יג יפל םש תבש
 (^G ז"טפס תבש תפסותבו yp רצ תבש פ'ד

 PR ל"צו תררוגמב ןיררגתמ ןיא ס"טב 'פריא י"כב
Tues ןידרגתמ 

mar 6:י"לב)  yoc(erge'ovלושבה תיב  (Küche 
 תוריפ ןילישמ 'פ הציבד 'שוריב

 תיב י"לב 'יפ ,ןדיד ןויריגמ וגמ ןילבק 6 גזסד היפס)
wanב'ר ירבד הלא הייחא]*  TU mo 

punונלצא אוהש  yוקיתעה הלמה וזבו .סגמ  
 יייע y ד"כ ,ו"מ 'קזחיב םילשבמה תיב םינקז 'ע
 םש) תוריטה הככ קיתעהש םיניגירואל אלפאסקיה

 — [(ג"כ קוספ

 p^ ש"ע םרג ןמ לעפה) אתמורגמ ,תמרגומ *
 :ח"י "לוח (תעבטה ךותמ הטיחש

 ט"צ ק"ב ,הלוספ תמרגומ . . הרשכ איהש תמרגומ
 .'וכו אתמורגמ איהה ב"עס

DTTIS *38. 0906 י"לב)  (Kochסגמ ע'ייע . 

 יורי (ןחט := פרג לעפמ Mühle םיחיר (e^ םורְנמ *
 ריעב סורגמ לוק ג"ע ה"כד s תובותכ

IN TON 95510153בסר  ), 

qu Smsםלוכ הפירגמ ,תיפורגמ ,יפורגמ  
 דועו Schaufel; םיעי 'יפ ש"ע ףרג ןינעמ

 ירצמה תא ךיו ונדמליב eine Art Orgel) הפירגמ
 6 הפירנמ ^N והכה המב Cb "D תומש יגחנתב ןכו)

 ישרפ הבר תישארבב .וחומ איצוהו לטנ טיט לש
 תורהנ ישאר 'ד וארובל םלשומ היהש העשב ו"י

 אבה Cv» wb 'שרפבו .תחא תיפורגמב קתופ היה
 ר"קיוב .יפורגמ היל יתיימו בלוכ יל יטייא :הררנ
 אספ היל תיאד ןאמ (י'כפ ויהת םישודק שירב
 'מגב תואיצמ ולא 'פב ,(* ןיפורגמ וא שוכמ וא

 Bm" ה"יחא]* ,ותרמכמב והפסאיו ומרחב

 wm קיתעה ל"נה לאויב קוספמ היארב ןושארה
 ייכ ץבוקב) ץ"ַעַבְו (אנליוו ס"שב) ייבוריעב ח"ר 'יפמ
 ביטהו Fücher םינק ןינעמ אוהו (ב'עס ו"כ ףד יגנא
 מ"ב 'ילכ אתפסות ןינעה mam ל"נה זעל י"ע שרפל

nv n'esםילכ 'תפסות .םינפבמ הלש תורוגמהש  
 ר"ב ,(1 הרעה זיפ im ןילבת תיב ע"ייע ב"פ ק"ב
 ראשו 'וכו שיאה ןמ רתוי תורוגמ הב m3 ח"יפ
 א"פ 'ורשעמב ה"נכו אוה רצוא ןינעמ ךורעה ינויצ
 תורשעמ אתפסות ,הרוגמ ושעישמ םיזוגאה ב"מ
 םידקשהו םיזוגאה ד"ע ח"מד א"פ 'ורשעמ 'וריו א"פ
 א"פ יאמר 'וריב DYUD ןינע ןכו ,הרוגמ ושעישמ
 א"פר יאמד אתפסותבו ןודיצב תרוגמה ןמ ,ב"כד

jפריא י"כב ה"כ תורוגומה ןמו ןודיצב תוריגומה ' 

 — [תורוגמה "יפופדבכ ל"צו

 פ"לב m»: "en ךילשה b we^ מ'למ) "23
(stürzen, zu Falle bringenךנימי .דימ ךיצחו  

 .('רגמא ךנימי דימ ךרוגו 'גרת ('ג טיל (pim ליפא
 6: ת "G^ s תישארב) רוחא ובכור לפיו

Coenה"נכו ה"יחא]* ,ארוחאל ןהיבכור  
sabיב אמל  Seb SN'Sים  yiםילהתל :  

 ןינעב דועו — ש"מו 'ג גרמ ע"ייע רועו ה"מ ,ט"פ
 'גרת y" רמג ומכ תוכופה תויתואב ןוילכו הרימג
 .ב"י bp ;טילק ,טייק | .'ח .,'ה ,א'ק םילהתל
 תירגמתא אל :יתמצנ ז"  ,ג"כ בויאל י"כ 'גרתו

Eתירמגתא ^33 ] — 

/Naehbar ןכש ^e 0 (לעפמ m m" 
 הבקנלו  QNachbarin NDY22יז רג 'עב

mאיבה .רבב .הימש  apio wanאתריגמ  

 ףיסוא התעו ש"מו 2/5 ש"עו ב"עס s'5 'ירדנמ
 n ד"ע ח"לד ד"פ "רדנ 'ורי ,תואמגוד my איבהל
 ינריבו (snb דח ד"ע ו"טד זיט פיס תבש יוריבו) יתוכ

 היריגמ הוה ו

 היתוויגמב אתקילד תלפנ הנוי 'ךד (הרוגמב ס"טב
 היריגמ הוהו ג"ע ג"יר ג'פס 5'3 T^ ,'וכו הנוי 'רד
 'פ ר"להק mn רוגמ :ל"ד ג"פס םיחספ Y" .'וכו
 DON אצומו 'פ םשו ,ריגמ ל"צו רגמ דח קוחשל

mmדיגמ היל  vas bxאתתא :םשו ,םיטסיל  
 .אריגמד היתתנא ה"כפ ר'קיובו אריגמר ל"צ ארגמד
 ד"י ,ב"י םש ץוכקהו wap 'כ ín "509 ןכש 'גרת
 האיפ 'וריבו יהוריגמ 'ז ,'א םירבדל pas יונכבו
 רומזמ ט"וש ,ןיארכונ ןירוגמ והל .ווה s'y ז"יד ג"פ

B"הירצ ויה 'פ ר"כיא ,איריגמ ןירמאד אמכ ח"מ  : 

"nתבש יורוב) (ייתפנ  

 .רגמיא ב"הו ש"ק ייכב  (e (tהלב .Mio a5 .(Ju» 50 :ופירגמ .א"פ רימשב )!  ,רמגיו D'b3 יצוניוו יפדב )?

 .יפורגמ 3733 )?
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nmmפ"מ אתררגמ  buאתדרגמ ,תדרגמ  
 .דרג 'עו ע"ייע

 (גייק איח) אָשּונְמַא 'עב יתשריפ רבכ) שּוגמ

Magier, Magerןהל רמא 'פב (  

 y3^b' (" א שו ג מ mp (א'ער «^n ימוי) הנוממה
 דמולה Cmy תבש) לודג ללכ 'פד ג'סב .(" הורפ
 יאה בו b quys" בייח <" שוגמה ןמ 1
 המזמז לאעמשי "לב העדונה איה (" אתשוגמא
 ןיאיצומ ןיאו ןיקתוש ןתדועס תעשב ןישוגמהש

cmךתוחמ וניאש לוק ןיאיצומ אלא םהיפמ  
 ,ףשכמ ןוי 'לב שוגמ א"פ .ןבלב תומיענהו תומיענב
 (א"ער בייכ 'טוס) אשוגמ ןיטאר ,רקיעב רפוכ יפודיג

^bעב ' qui — (ב'א ^pףשכמ ימורו י"לב ), 
 ןכ "יא im םשב ךורעה איבהש המ ה"יחא]*

 םישב פפרנ) תבשב ח"ר "פב םג ץרמנ רוציקב
 שוגמ המזמז יברע )55 'יפ אתשונמא bm (אנליוו
 ע"לל ותנוכו כ"ע רקיעב רפוכ יפודיג ףשכמ p 'לב
 ןורגב םא ^« תומיענב ךתוחמ וניאש לוק 45

"vץובקהו ףוצפצ  y'bs ^e ouישוגמ  Ma- 
gierןיטר והזו הככ רברל ןישוגמה ךרד ןכ 73  

 ברד אתגולפא א"פו ג'הר 'יפו .ל"נה 'טופב אשוגמ
 שוגמ ןינעב ירבד רתיו ע"בשפה ןייע יאק לאומשו

  npn[ש'ע אשוגמא 'עמ —

pa... 13אשיררמ 155 לעפה וא םשה םע ףוריצנ  
 ןמ + ןמ בכרוהו המודכו ינתקדמ ,אפיסדמ

d) 73רשא הממ "פו  ets 

;das Abmessen הֶדיִדָמ messen 775 לעפמ) דמ 

  das Flüchenmass, Hohlmass n'72לאשוהו

 דע 'א תואמ םינפב יתופסוהב ןייע םינינע המכל
Cn ms(איעס גיל מיב) תואיצמ ולא 'פד ג'"סב  

 ארקמב קפועה, b" הדמ הניאש הדמ ארקמב קסועה
 (" קפעתנ אל יוהש הדמ הניאש mo דנלב
 )* הילע ןי נ תו גו הדמ הנשמב men ןורתפב
 הברה הב שיש הנשמה ןורתפב קסעתמה 'יפ רכש

 שמתשי תומודרקו meus 05 מ"ב) gps ילכ
 'רמג ףוסב .ןתיחפמש ינפמ אל השקב לבא ךרב

DR COTןישרוד  maoםוי לובט 'פד ג'רבו )2  
 ושאר לע לפה ('והדוע (' (ב'ערו א"עס טייצ םיחבז)

 jp ץוח G'o mb םילקש ףופבו ,וכותב הפירגמו
 יישארבב .תורבקל ןידחוימה הצירמהו הפירגמהו לסה

"bogפיר אוה) 6'ז"מ  OUםתוא ןיוואש דע  
 nnb שי םינאת .יטקול b mem^ םילסב
 לש רוחי וב ספותו (*ולשיר זעלב ןירוקש הפירגמ
 מ"כ יפ ,לסב ןחינמו ןטקולו ץראל ודירומו הנאת
 ש"יב םיתב ילעב לש הפירגמ «v (m יילכב
 'ירמוא ש"יב םידייפ לשו 'ח 'ירמוא ה"יבו 'ז םירמוא

CUאל 'טגב (*ןיכרענ ןיא 'פב ."" "ירמוא ה"יבו  
 "יו שדקמב mmn הפרגמ G'yo ^ ^50 הכמ היה
 'ק הנממ ןיאצו" הב ןירמזמשכ הב ויה םיבקנ
 (דימ) ^553 ^y 'פבו .("וזל וז תומוד ןיאו תומיענ
 ,סנרוקכ איהש ינפמ האמט הפכ הלטינש הפירגמ

"bןכו הרדקה הב ןיסיגמו הב ןישחובש, הפכ  
 וזו הצאק זעלב (' "טיטה הב ןיפרוגש הפירגמ
 רבכו ,זעלב ("אלפ היורק איהש עמשמ טיט לש
 .ףרג 6" ךרעבו (" [יג] דמג 'עב הפירגמ ונשריפ
 ב'מ ז"יפ .תבשב רכזנ לעפה םע םשהו ה"יחא]*
 (YD .ףרג ע"ייעו תורגורגה תא וב ףורגל הפירגמ
 .ש"ע ונדמלי םשב ףרגמ םשה אבוה םשו (היעש
 'תקיספב ה"כו תיפורגמ הבקנלו יפורגמ םע אוה דחאו
 [תיפורגמ ל"צ] (תופורגמ) רבשנ אל ו"פ יתבר
 bus הברה (הפירגמ) הפרגמ הרכזוהו .םודרוק אלו

"p bpח"פס 'ורהמ אתפסות ןייע דועו ליעל  
 ולס רכז 'לבו ו"טפ ר'דמב ,ןונבלמ יתא 'פ ר"שהש
 א"פ ק"מ m^ ג'ע ד"לד yb "paw 'ורי ופירגמו
 יףרג ע"ייע א"מ ב"פ דימת תופירגמ ץובקהו :פ"ד
 תומש) ןיִעיִו ,אָתָיְפּורְגַמ \דיי ,יד ידמב) םיעיה 'גרתו

 םיפירגמ ז"טפ יתבר 'תקיספבו — היתיפורגמ ('ג יז"כ

 ןינעש המו -- ,ןיסריגמ ל"צו םגמ ע"ייע ס"מ
 ib דימתו דמג 'עו ףרג ע"ייע רמז ילכ הפירגמ

mbה"נד ה"פ 'כוס 'וריו ו"מ ח"פו :] — 

 קר ט"ק יייכבו ןישרוד ןיא יפבו םיחבזב cv לובט יפד ימג mos הזכ ררסה ךפהנ ס"טב ע'יפדבו ב"ה י"כב ןוכנל ה"כ )!

 ודי 'גיגתב ג"ונב )? mv לובט יפד ג"ם ב :יאו יגיגחמ pu רסח ר"פדבו ייחבזמ ןויצ רסחו ןישרוד ןיא 'פד ג'פב

 ילוא )* .זימ יפ ל"צו דימפ ע"פדבו יי יפ טיק ייכבו xm י"כב ןוכנל ה"כ )3 .םיחבזב היכו וניבר 57i ם"ש י"כב לבא

 9 דצ יילכל ג"הר ייפמ קתעוה (* .שייע א"עב as (* .ןיכרעב עייפדבו בייה י"כב ה'יכ (5 ,Raspel. 7822018 טייאל

 אצק ע"פדבו קיהעב ה"כ )8  ,םיבמרהל שיימיפ ןייעו וב בואשל ילכ 5 עיל אוהו הפירגמ תייטב ומשו :דוע םשו

wmטיייאל  cucchiajoייפ  .Lóffel m ?( טייאלב .Schaufel, pala %') יברעבו טק יייכבו (11 ,רמג ס"טב ו"ופדב ! 

(t?לכב ה"כ  v3ע'פדבו  yiה"ר ירבד קיתעה יכ חיכוא םשו )!9  ,השוגמ יחכונה יעב לבא הורפ . (f^רבד ג'ונב  

 D'bt3: )€ .יפסותב ייאדכ אשוגמ ל"צו אתשוגמ ג'ונבו ח"ר ייפבו םיש ייכב היכו )!5 .פ"שב ייל ^b י"כב לבא דח א

 .הילע 1/331 ג"ע v3 זיטפ תבש יוריב היכו וג מ מ ןילטונו ע"פדבו מ"טשבו ב''הו Ya די בתכב אוה ןכ U) .ןורתפב ם ג
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 " nתומורת י תוד מ ש  Cויתודמ תומורתמ

nmi ףכ אלמ בוט wpu שירב .אביקע יבר לש 
 הדמו תוכלה הנוש אוהש ימ בוט (ג'פר) ^ Cליגרו
  onדומלתו (" הדמו תוכלה הנושש ( ww,ליגר

  ^bרמולכ )5 תותליכמו תוינשמ הנושש ימ בוט
 ה"יחא]* .ויפב ןיליגרמו אתליכמ ןיעכ תושרדמ

 תלמ טפשמ  nyoןינע מ"לב ומכ ('א אוה ןכ
 ךואכ חותמה ובד  bp» 30338רועיש
 ב'ב מ"ר חל ןה שבי ןה המ רבד  veג"מו ב"מ

 לבחב הדמ  cwתדמ .ח"כק םשו .ךל רכומ
 ,ויתולקשמ  "snpהדמבש רבד לכ נ"שו :ב"מ

 הרמ 'הו ד"מ ב'פ האיפ .'וכו ןינמבשו לקשמבשו
 ורמאש שיו ב"ימ א"ימ ז"יפ ^55 .הסג הדמ . . הקד

 הקד תדמ . . " vwט'פ ב"ב ,הסג תדמב ורמאש
 הריתי הדמ ב"מ ט"פ תוחנמ ,הרתי וא הרסח הדמ
 תחנמל דדומ היה הבש התיה הצחמו גול לש
 ןנורשע תדמ הבירש ח"פ תוחנמ אתפסות ג"הכ
 התרבחמ הבורמ הדמ התיהש ןנורשע תדמ רסחש וא
 א"ימ ז"יפ "לכ ץובקהו ,'וכו התרבחמ הרסח וא

  nmיתש א"מ ט"פ תוחנמ ^« שביהו חלה
 תודמ עבש ב"מ םשו ,שדקמב ויח שבי לש תודמ

 לכ 3^ ה'ר ,'וכו שדקמב ויה חל לש  niwbםימכח
 תודמה לכ ו"פס מ"ב 'ילכ אתפסות 'וכו אוה ןכ

N'yD YO" ה"פ ב'ב ^ ,'וכו םרכב םימכח ורמאש 

ann) ןומונירגא ע"ייע ןירועישל אלו תודמל ב"ערו 
  Cvשארב ל"נה ב"בו מ"ב הדידמ טשפומה םשהו

"D ורי הדידמב קוסעל :ר"י 'טוסב ה'נכו ,ךרעה' 
 .ח"נ 'יבוריע ;הדידמ קוסיע תוצמ ג"ע ג"כד ט"פ

 דצ כ"רד 'תקיספ ;הדידמל הפי  sUהדידמ ...
 ףופב ןייע לעפהו ..החישמ  — qunלאשוה ('ג

 תוינשמב תויולת qm הלבק ןהש C תוצמה ןמ
 ןייעל ךירצ הנשמב קסעתמ אוהשכו C תונוציחה
 הזב ול שי םימכחה ינורתפו ןלוכ תותיירבה ןתואב
 ראבמו הרומו דומלתב קסעתמה לבא הוצמ רכש
 ךל ps השעמל הכלה C ram (* ןנקיתכ תוצמה
 הנשמהו הרותה ןורתפ דומלתב יכ וזמ הלודג הדמ
 C "יניסמ השמל הכלה הלבקב ןהש תוצמהו
 hp mma (ביער We םיב) ךשנ והזיא 'פד 333(

e^דחאל דודמי אלש ('עקרק תדידמ וז (היל  
 ותואב b^ .םימשגה תומיב דחאלו המחה תומיב

bunחל לכחה םימשגה תומיבש יפל ומצע  
 אוביו ץווכנו שבי לבחה המחה תומיבו טשפתמו
 עקבתמ עקרקה המחה תומיב א'פ .( תוחפ ול
 םיקבדתמ םימשגה תומיב ("אחיתפתב חוורתמו
 הדמה םימשגה תומיב אצמנש ץווקתמו םיבגרה
 הניפסה תא רכומה 'פד ג"פב אתירבה וזו C תפסומ

(C Cb a)ןיליטמ 'מגב םדא לאוש 'פב  
 הבהדמ התבש Gy» »p ביעס טימק תבש) ןישלח

nb C 7^ yen)םלועב ('' תרמוא התיהש  
 יכה הל ירמאו (" אבהו דודמ <" אבהו דודמ הזה
 \*|תשרפל ךומס] ר"קיוב .הדמ אלב אבה דאמ דאמ
 תרמואש תוכלמ הבהדמ התבש :ו'טפס) היהת תאז

mbרמא ("והבא 'ר ("אבהו דומ אבהו  
 אוהש העשב םדא לש וינפ תבהדמ איהש תוכלמ
 אמופ םוש לע רומא ימויבט בר הלצאאב
 ,אבהרד אשיר םוש לע ירמא pos ("אב הדד

ponsחישמ ןינעב  ps CY o0)דע אב דוד ןב  
 לכ (" תמא בורמ n^ (" תוש תודמה לכ והיש
 תואוקמ mos .("הוש הדמב pss םדא ינב

ve)םוקמ דע 'יפ הדמה (" םוקמב ןיליבטמ | (ה'מ  
 לבקתה רמואה 'פד ג'סב ,סשמ  וכתחל בשיחש

eva )'דבכ יא קתפא ע"ייע תותפסות ותנוכ (* .תוצמה ינינעמ הברה הילע שיש :  yixמייטשב (+ .ןנוקיתכ מ"טשב )? .הנשמ  
 שוריפ ילב אבוה דומלת (ys יוכו ץר יוה םלועלו רמאמה ףופל ייפ םג םשו מ"בל מייטשב אבוה חיר obo קתעוה כ"ע (* .ראבמו

 : גיד אפ nam יוריב לבא ל"נה תבש יוריב כ"ג og nus ןויצה הזו .ה"שע חייר 'יפ םע מ'יב אנליוו םישב nny ספדנ ןינעה לכו
 .ץראה תדימ וז הדימב : קר ייא 'ח קרפ 'ג ישרפ יישודק ארפסבו (* .עוטקב ייא ay n/23 ג"פ יוירוה na : גיר es תוכרב יוריבו

m (7ליזאב יזיפ ר"פדו ט"ק ייכב  com)תוחפ דחאה קלח אצמנו יניוו יפדב לבא . ymייפמ קתעוה הז וניבר ייפ יכ  
 רצקתמו ץווכנו שבי לבחהש המחה תומיב וקלח עקרק לבחב דחאל דומי אלש : 5m בתכ םשל י"כב יכ ב"בב ה"מגר
 לשמ רתי הז לש וקלח יוהו לכחה טשפתמ חלחולמ םלועהש ינפמ םימשגה תומיב ומצע לבח ותואב וריבחל רדומ םאו

veanדחאל ה"ד :ט"פ ב"בל ם"בשר יישר וכלה הטשה וזבו כ'ע םימשגה תומיב וא המחה תומיב רדומ ןהינשל אלא  
 ריב י"כבו ו"ופדב לבא ליפאבו יזיפ ר"פדבו ב"ה יייכב ןוכנל ה"כ (%  ,גילה ח'יפ הבינג תוכלהמ םייבמרו המחה תומיב
 ויחיתפב ב"בל םייבשריפבו אתחיתפב מ"אפדבו ,אחיתפב ט"ק י"כבו אתוחיפתב יב י'כבו אתחיפתב יא ויו י"כבו החיפתב
 מ''טשמ חכומרכ תייר ייפ ןכו : ט"פ בייבל םיבשר יפב אבוהש חיירל ךייש ייפה הז )? ,חתפת עיייע יתחסנש ומכ ןוכנהו
 תחא םעפ קר גיונב )5 .אבהד ר"פדב )!? .םיש v3 ןוילגב nes )15 .ב"בב ל"צו מייבב ייא מ"אפדב )19 .ב"ער wb מייבל

 .אבהו דודמ גייונבו תחא םעפ ע"פרשבו שיימאו ריפדב ה"כ )5 | .קספ עיייעו ל"צכ )!* ab זמר ייעשי יקליב היכו
 .ו"זרהמ שרפמה ןייע הלעא יתרמא 'פ ר"שהש Vy שרופמ ביטה [osi תנוכו ייל ונינפל ^i) .ןמחנ רב שייר  גייונב- 9%

ima (7?היכו ןילוקש ןלוכ םירעשה לכ  vosה"מק ידהנס פיד ןייע 'קליו ס"ש  : wowייג לע ריעה  ynי"כב )19  
 עיפרשבו ,ריפדבו b'p v33 ןוכנל ה/יכ )? .וניבר ייפמ חכומ ןכו םוקמ ד ע גייונב )?! .תחא ב"ה י"כב (% .הנומא ב"ה

 .תוליכמ ר"פדב )35  .תודמ ג"וכנב (?+ | .תודמ ג"ונב )99  ,תומורת ןהש

11* 
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tio Lehre Normז"פ 'יחספ 'ורי :ז"ע םיחפפ  

 . . רזעילא 'ר תדמכ .ו"כ 20 תוחנמ ג'ע ר"לד
 הושה רזעילא 'ר rb ר'פ "ילקש ,עשוהי 'ר תדמכ
 הניא .ח"כד א"פ םיחספ 'וריבו ו"מ םשו ,ותדמ תא
 ,ליעל ןייע יתורמ ונש arb 'יטיג mm הדמה איה

vpnח .ליעל ןייע ג'פר ') myםיל ל כ ל רמאנ  
 אתיירב הכלהה הדסיתנו הרותה השרדנ םהב רשא
 עבש שרד ןקזה ללה ארפס שירב לאעמשי 'רד
 תודמ עבש ז"פס ןיודהנס אתפסות 'וכו  תודמ
 'רד אתיירב שיר ,'וכו הריתב ינקז ינפל ללה שרד
 תודמ הרשע שלשב רמוא לאעמשי 'ר לאעמשי
 וספדנ תוכרבד תכסמ ףוסב .'וכו תשרדנ הרותה
 ןייעו ילילגה יסוי 'ר לש תודמ םיתשו םישלש
 'פד) האלהו ט"י x ym" תותירכ רפסב םשוריפ
 TE העומש ןיביו םלוע תוכילה ןייעו (הנומירק
 — .אתליכמ ,אלכמ ע"ייע דועו -- האלהו : ג"ל
 "יפלו הככ הבוקנה אתכסמה תודמ bw לע ארקנו
 sin ןאמ :התוא הנוש היה י"באר ys'& ז"ט 'מוי
 ף"זרהמל מ"ד ןייעו איח בקעי ןב רזעילא 'ר תודמ
 ,ט"ל :ח"'ל 'מוי iym "יבוריע ןייע לעפהו — 8
 אתפסות :ה"מ :'ח 'טוס : ב"י הליגמ n תינעת

 pi53—- א"פ 'טוס "nw ,ג'פר 'טוס

 סימב ben לבוט ס"לב b "ey^ ומכ דַמָא =) דמ
ON פד' n3 )' שי רח ב (auchen, sebwimmen 

 ןיריכמ ןניא (" 53 mma CX3 nרטקו יאדומא
 תא רכומה 'פד ג"רבו .(?אתיסכב אנתיכד ינוטא

 ד"ע ב"ב) הניפסה  mmy Gy,ייותיאל יאדומא רב
 ג'רבו  eוזחאש ימ ( ^kאימב תוחנילו 6 ז'פ

 לע (טושל עדויש םדא 'יפ ('ביתולו דומילו
  obב'א) -- .םימה  ^pלולצל יקב שיא י"לב

 םיה עקרקב רשא לוח לא ועיגה דע םירידא םימב
 הלמה ה"יחא]* — .(םי בלב תוילגרמ יפסוא ומכ

 יכ תינוי הנניא  DWומכ  "byיתחכוהש ומכ ס"לב
 יאדומא 'עב ( wnב"ח) יאדומא רב 'עבו 6 ו"טק

^b רחא 33232 וניבר יכ יתזמר םשו םשו CYYp 
 ס"ש י"כב לבא ש"ירב יארומא מ"כב ג"ונבו ,ה"טגר

 י"כב ןכו ה"ר  p'wסיד) ב'בל  (Guת"ילדב ןוכנל
 'עב "5 תצקבו ם"בשרבו 'טגב 'זיפ 'פדב ה"כו
 לעפמ םגו תויתואה רודרסמ לבא שירב ס"טביחכונה
 .ת"ילדב ל"צש לילעב הארנ (ל"נה ןיטיגב) דומיל

  ^b ommג"הר  nbnל'זו דמושמ  maneךורעה
 ןוחרפ ש"רמ  mוניבר רמאו ןישמשמה תויתוא

7b(דמָא =) דמ — 75 =) דמ  

 ח"מ תוכרב תונערופ וא הבוט רועישל

 הדמ ןיב הבוט הדמ pi ךנדש pu לככ ב'עס

 דדומ אוהש הדמו הדמ לכב .ר"נ םשו תונערופ

 הנשמב n 'טוס :3^ 'ליגמ ,דואמ ע"ייע 'וכו ךל

 ימגב םשו ,'וכו ול ןידדומ הב mb" םדאש הדמב
 35 "ירדנ .ליטב אל .הדמב הליטב mes ג'עא

 רגנכ nb עורצהו 'פ ר"כיאד 'תחיתפ sx 'דהנס

 -Art und Weise, Eigen ר אר תר ןפוא ('ג ,הדמ

schaftתואמגודה ןייע םדא לש ןה ה"בק לש ןה  

 I3 .ה"נ תבש .'מ :ז"ט .ב"י :א"י ,'י ,'ה תוכרב

Tpיבוריע : א"נק .ז"כק .כ"ק " D^םיחספ .ד'ג  

 הושע שלש) : ז"י ^n .ו"ע ay .ג"כ 'מוי .ט"יק

 לש תודמ הושע שלש ,ז'נ כ'רד 'תקיספ תודמ

cemו"מ הליגמ .ה"כ תינעת ,. m^ט 'גיגח '. 

mbא"יק .'צ .ח"ל 'רהנס : ח'פ ,'י ב'ב : ד"ל ,'ה . 

.N^ vy5 ה"פ תובא ,א"ל הדנ :ט'צ תוחנמ " 

 שדקה תדמכ אל ג"פר 'גיגח 'תפסות כ'ג הזמו האלהו
 המורתה תדממ שדקה תדמ הבורמ המוותה תדמ

 ןושארה vun קר טרופריא י"כב ^5 רמאמה הזו "וכו

 pn nb םימחוה תדמ טרפב )7 ,ש"ע

 םימחרה תדמב םלועה תא ON ארוב םא ב"יפס ר"בב

 תדמבו pun תדמב ותוא ארוב ינא ירה אלא 'וכו

 םימחר nb 'ה רמאנש מ"כב ג"לפ םשו .םימחרה

 a" "y» pP תדמ אוה םיהלא 'מאנש מ'כב . ,

 הנה יכ : ה"סד ב"פ תינעת v 0 .'ה o3 םילהתל

 הדיממ ול swxp QUI ,ו"כ ייעשי) ומוקממ אצוי 'ה

 לע םיטחר תדימל אבו pon תדיממ ול אצוי הדימל
 הדממ םשו .ב"סק דצ כ"רד 'תקיספב ה"כו לארשי
 'ורי :ג"ל  ,ב"ל qp תוכרב y" ןייעו .'וכו הדמל
 p^ םיחספ n תבש ג'ע ט'ר ה'פ תוכרב

 ,ג"ק .ז"צ .ד"צ 'רדהנס :'נ תובותכ : ו'ט הליגמ

 -gera רשיה לכשהו י שונ א טפ שמ )7 : א"יק
des, menscehliehes Urtheilא'ה ךכ :כ'מ 'מוי  

 תומבי 'ורי .ד"ד ד"פר ק"ב v" ,תנתונ pm תדמ

 ןידה רקיע ושוריפ דועו הקול pua תדמ ^im ז"פ
avר"יהבמ ןייע ב'עס ג"נד ב'פ ינש 'שעמ  

 תואמגוד ואבוה 'א דומע םשו : א"י דצ ף'זרהמל
 01- ןומ מ ןי ד C :ונייה ןידה תדימל תארוהל

prozessיעיבש 'ורי ,ה"ד ב"פ תוכרב 'ורי ' "pט"לד  
spp "Uno "msn iyותלוז דועו .נ"כד  py 

 ובד תנבהב שרדנש המ לכ (' .םש י"המב
 שרדנה רבד ללכב דועו קוספמ טרפנו רב ד ךו תמ
 schriftliche Deduc- 294 y/b3 ה"כו ומצע ללכו

y^"y! ר"פדב ןוכנהו יתוסכב ו"ופדבו "e ידבו : דילק yn 
wasאוהו ר"פדב ןוכנל  "B5יארומא רב ע"ייע ה/ימגר  

 אתיסב עייייע אהיסבב ל"צש ל"נו )* ovn י"כב ה"כ ('

 .ביתולו קולסילו דומילו . . אימב םוקילו ג"ונב (*  .אתיסכ
 .םימב האלהו 'זיפ יפדבו םימה nnn ב"הו ט"ק י"כבו שימו
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 (ללב לעפמ כ"או בברועמ וניבר יפל) 55371

Pieתורוכבב ג"פב  m v7)ה"כ  G'y?רמצה  

 וניאו בברועמ e^ [רוכבב] (רושבב) ללבודמה

pins00( תללבודמ הכוס  x»יעב ים .רבכ  
 יתכראה 6? :'ה ,גיחב «nw הייחא]* .לבד

 — [ה"'שע הלמה 'יפו ^3 ןיגעב

(Gefüge, Verbindung 375 *ןייע  Twךבדמ  
 5 נ"שו

 ןושלה הצק sm אטבמ ילכ מ"למ) רָּבְדַמ +
  (Sprachorgan'ג ד ש'הש 2375

 תורוכב 'תפסות . Tb.'מ 'ורוכב ,ןושלב רבדמה בור
 'שוריק  imoעיייע ונושלבש |  pubהבקנלו

 ,איאי ךיתרבדמ יאי ךרבדמ : לדגמכ 'פ ר"שהש
 ע"ייע ךיתורבדמ הלכ י"פ ר'מש : ז'ס תבש ץובקהו

  qosךיתורבדמל 455 :ח"ל 'דהנפב ס"ש י"בבו
 ג"ל "ירבד ךיתורבדמ הזמו ףיִתּורְּבְּתִמ ומכ אוהו 3

 .ע"בארו י"שריפ ןייע

die zur Wüste, רבדמ jb ראות *37B — רָּבְדַמ 
  (CTrift, zum. Anger gehórend'ציב ףוסב

C3)ה"כ ה"יחא]* = .'מגב 'יפ תוירבדמה תא ןיטחוש  

 Bip "כב לבא Tb 'ב ,'א ו'ו י"כבו ב"ה .י'כב
 'עמ ןויצ בתכנ כ"חאו "רבדמ 'רמגב, b" : םויסה

 'טנב b^ םויסה ע"פדב שבושמ רתויו 'ב רבדמ

 ירה 'וכו ךפהש ימ :'פד 'רמגבו "378 ןו ש ל מ,

 רחא יכ newm qui אלל םיכרע ינש וללכנש
nonאוה רבדמ תלמו הדוקנ םישל שי 'רמגב 'יפ  

 ד"ל ,'ב 'א ו"ו י"כב 'יאדכ אבה 'על ליחתמה רובר
 אה לע 'רמנב b^ ש"מב «wo ןויכו .מ"אפדו ב"ה
 תואצויש לכ 'וכו תוירבדמ ןה ולא : םש 'ציכב ^81
 תוירבדמ jn ולא 'וכו םוחתל ץוח תועורו חספב
 תואצויד אכיה 'וכו רפאב תועורו תואצויש לכ
 'וריבו 'וכו הנושאר העיברב תוסנכנו חספב תועורו
 תואצוי ןהש וליא תוירבדמה 'jn Yos Ca ףוס
 תוירבדמ ןה וליא . . העיברב תוסנכנו חספב
 א"עב תצק T'b 'ציב אתפסותב רפאב 'ולידגה
 האס .ג"פ ivy" :ד"מ 'מוי הבקנ דיחיהו -- ש"ע
 (.ד"נ תוכרב תוובדמ ץובקב) רבדמ םשהו תיובדמ

 -- [:ד'ע :ג"ע v3 אָּרֶּבְרַמ 'וסו ר"אלב

 כ'או ןקתמו גיהנמ < ע"לב b^ רובדמ) ) רּבִּדִמ
 Fackelanordner תוקוכא ןקתמ ארונד רבדמ

 IUD קיפ .ךפהש ימ DT" 5315 )5365 ןייעו

 — 6 תוקובא n^ ארונד ירבדמ pm ןויכ

 וליפה לכא דמעושמ ווקע דמושמ יכ bu ייאה
 םהל םישדוקמה םימ םש יכ חרוטה ינפמ ן"יעה
 הדמעה [םרא] (םודא) ןושלב [םימב הליבטה יכ]
 רמאו bn פ"שרל עגש 'עב קדקודמ "m כ'ע
 ילמ דמעושמ וטפשמ דמושמ יכ ןואג יאה בו
 לוב ט ל והודימעיש םושמו הריתי ן"ישהו דמע
 'חה ל"ומה ירבד ןייעו כ"ע ךכ ארקנ םישדוקמה םימב
 הזו ןוילגנואמ תויאר איבהש בוט בכוכ 7 ןמלז
 ןיסחויה םייונש תצקב םג איבה sn" וניבר "פ
 תויתוא mo ץנוצ 'חה ש"מ ןייעו 15 דצ םלשה
 ע"ייע my: — bun .ךורעה manes ןישמשמה

 — [דמושמ

(Oberkleid ןוילעה שובל »5 מ"למ s75 — "à 
 שיבלד ןאמ (.ח"כ תוכרב) רחשה תלפת 'פד ג'רב

 ,רתכה שבולש ךלמ "פ (אדמ שבלי אדמ
 ילוא ב"א) — .ןהכ ןב ןהכ b CU) nm^ ןב הזמ
 .(לופכ ןינעהו דב ודמ שובל ויהש ןהכ אוה אדמ

COPIE35 תריכ תמאבו mז"ד : "UAY DP 

 mb אוהש ימ DR יכ "יל ד"ע ז"סד ד"פ תינעת
 ליגרה "שרב 'יארכ SUD 'יפו 'וכו הזי DD ב
 היהי תואישנב ליגרה 'מולכ שובלי ליעמה שובלל
 הזנ ןמ ליעפה ww m 3 mms וזו .אישנ

 — [(א'כ ;5^ ידמב) הדנה b^ הזמ 'למ

 .'א ןדמ ע"ייע ינאדמ *

 me ע"ייע חֶּדַמ .אָתאְּדִמ *

 מ"לב o3 ירופו €^ 1 7"( א"לב) אָחְּבְדַמ *
 תומש) חבזמ 'גרת Opferaltar) חבזמ

 ,חבדמ ותלוז «m» CU ,יכ ; האלהו 'ה sw ,זיכ
 ויפתכ |( םגרתמ בר א"ער ד"נ םיחבז .אחבדמ
 ץובקהו .אחכדמ ינבתי היתנסחאב ^G 25 'ירבר ןכש
 איחבדמ m3 4^ םיחספ ה'פ מ"ב 'ילכ אתפסות
 פש) םיחכטמ «m3 y 6:ו'ס sm חבד תיב ע"ייע

AM oy, ר'ע) 

(Sehiehte קבד = T27 (שרשמ ילוא q372* 
 'מ י"כב ה"כו םינבא ךבדמ ב'עס 'כ 'כוס

 םינבא לש ךבדמ ow אצמ n'2p: תבשב פ'או
 ושוריפ ןייעו תורודס םינבא י"שר "יפו ךבדנ ג'ונבו
 qx א"ס גברמ וניבר 'יג גבר yam bun 'כוסל
 קַּבְדַמ ומכ ךכדמ ןינעה יפלו ,ש"מו גבר ע"ייעו
 .ט"כ ,'ז א"מל ןייע 'גרתב ליגרו הזל הז רובח ןינע

mb "by vנ" 'קזחיל 35 ,. m^רתויהו  
 ןירודס םינכא .3<3< ע'למ קבדמ = ךבדמ יכ ןוכנ

 .ךבדנ ע"ייע וז ג'ע וז

n )'י"כב  svnחיוא ריטה ררגנ וירחאש הארנו (*  "bש"ע חלקת . 
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 הודה ג'ל me ארקי) ארק רמאר : ד'נ הדנבו
nnהודמ ףא האמטמ איה המ התומכ הודמ  

 ^ רתסא יגרתב nib ampi — [אמטמ] (האמטמו
 םימחנתמ ונייה אל ייפ אנמחנתיא אל אנודממו 'א
 b wo" ס"לבו מ"לב הודמ ומכ אוהו ונבאכמ

 .ףיעז $25 ע"לבו בצע

 die Me- m5 הנקנלו der Meder *"TB =) ידמ

(derinתופורפ תוידמ 6ה' השא המב 'פב , 

  ^bשוריפו .ןהידגב תופוופ תוידמ םישנ 6
 לעו ןבאה לע תפרופ  manעבטמה לעו

 תומישמו ןירוטקמב תאצל ןכרד (םש הבש)  DOMוא
 העוצרב התוא ןירשוקו ראוצה תיב דגנכ ןנא '(

 םילכב ג'כ 'פבו «' G.תידמה הכודמ  ^bןושלמ
 סרפו ידממ איהו ה .,איי רבדמב) הכודמב וכד וא

 לעו  ow,הב ןיכודש תשתכמ איהו תארקנ המוקמ
pw *[לע : םויפב ךורעה םשב ש"רב אבוהו ה"יחא 

 הקוקח תשתכמ תארקנ םמוקמ " wונמוקמב
 תובשוי םישנה ףאו וב אצויכ  voyהביכר ךודכ

 כ'ע בכרמ תרות וילע שי ךכיפל וב תושתוכו
 ךלה ןינעה ףוגבו « woג'הו תטשב  "ewןכ

 הכודמו ש"מ םלוא 17 ט"דסב  "b monןיממ
 טיבעו וירחא אכה ליחתמה רובדל ךייש יג ארס

 למג לש  poo smיגארס  == yos "bהסכמ
 למג — « "và nםיטח ג"ע ג"יד .ב"יפ תבש

  anieהזו תואנ תוידמ רמוא הז איבהל 'פ ר"תסא
 רכז דיחיהו : ב"י הליגמ ןייעו תואנ תויסרפ רמוא

  "eubיידמ חלשיו 'פ ר"תפא ;ידמ סוס :ח"צ
 אָיְדַמ ס"לבו ,תיידמ אשונ יסרפו . . תיסרפ אשונ
 'מוי ןייע 75 םשהו .'א ,'ו לאינד ידממ אוהש ימ

 ^ uע"ייעו ירמה רעש : א" םשו ,אינורקמ וז ידמ
 ק"ב ,ידמ םושלו ד"מ ג"פ םילקש ,אבה  apונכילוי

  vnsז"לפ ר"ב : א"ע ןישוריק ,ידמל  yy'ה רב
 ידמל + ג'ד א"פס תומכי 'וריבו  now'פ ר"תפא

 ראותה הז םש לעו -- ידמב (יונ לש) העשת תנשב
 ןייע תיבה ןברח ןמזב יחש ידמה םוחנ אנת ארקנ

  me vnoף'זרהמל מ'דב דועו ר"מ 63] —

 תכשלל 'מגב 'מויד p'e3 (םדוקה 'עמ) "75
 'יפב דוקנ ךכ ידמה רעש "CN 'סוי) ןירדהרפ

 רעש sym ארמק ןוי 'לב איהש הפיכ איהו ל'ז ח'ר
 קתעוהו ה"יחא]* = .ןנברו מ"ר היביגילפד (' ידמה

 ופ

 לכב ה"יחא]* = ,(ירכודמ בותכ ןריד תואסונב ב"א)
 ס"ש י"כב ה"כו ירובדמ 'יא ב"ה י"כמ ץוח ךורע 5

 א'במירה 'יחבו (:ט'יק"מ ס'ד,'ציניוו 'דו י"כ ף"ירבו ג"הבו

 ירבגד ירובדמ ben 'כ ע"ס מ"הוח 'כלה תאיג ץ"ירבו
 ירבדמ 'יא ו"ופד ש"ארבו ב"ה י"כב לבא ארונד ל"צו
 גיהנמ b^ (ליעפהב מ"לב 157 ל"נה ע"למ אוהש ל"נו
 ^J תובותכב "יארכ ם"לב אנרבדמ ומכ ןקתמו
 ךורעב ל"צ כ"או Can vm רבד ע"ייע .ד"י 'דהנסבו

bnי"שרל סחוימב  ^bםגו תוקובאה יא שונ  
 ל"צו ןינעה ןכ יריבדמ 'יסופדב ךורעה ^3 יפל

"yateיגיחנמו םינקתמו םיגיהנמ  ונייה .ע'לב  
 תיתפומה היארהו תוקובאה יאשונ םה ארונה ינקתמו
 y'P "p הכרבה תאז qo תותליאשה 'יג יכ
 4n) Dm) C סביב.  .^p^ ארוגד בבד
 םיאשונה 355 תוקובא [ירובדמ ל"צ] ירוכדמ

vyילואו י"שריפ קיתעהל וכרד ן"רה יכ עודיו  
 .תוקובאה יאשונ אוהו ךורעב ל"צכו י"שרב אצמ ןכ
 bs" "יפו ירכרדמ ךרוצ אלל main ריבשמהו
 היגהל ול היה בוט רתויו הקובאה יאשונ 6%
 -Fackel 000000006 = ירובדד ירובדמ וניבר 'יג יפכ

 Feuerfackel "y קיתעהל העט ^y" 'הו 6
 תושחול םילחנ b^ ארונד יללמל ירובדמ הושהו

y'"yללמ ] — 
ni278 *9% ע"לב 'יפ)  n» onשיא ינפ חכונ  

 die Aufführung mamnn pay) ןכלו ;
 nivaq8 )^ ייג תלהק תרבד + ינא יתרמא 'פ ר"להק
 ןירופיבו תינעתב ףוגיסב ז"הועב 03235 םיקידצהש
 םרמאמכ ;יקסנעלאמס פ"ר 'חה ש"מכ ותנוכו 'וכו

psהילע ומצע תיממש ימב אלא תמייקתמ הרותה . 

(Leiter, Lenker) NJ2375 *םדוקה ע"ייע  y! 

 םוגותב אתונובדמ כ"ג נ'שו 'א רבד

9vש"מו ע"ומב יב רבד , 

 רבדמב ןּוביּד 'בו 'א י"רת (םוקמ םש) אָּמְשָּבְדַמ *
 םשל 'א י"רתב ה"כו אתשבדמ 'ג ,ב"ל
 ,ר"ל קוספ

NT *318 5!>* ע'לב)  yyיפל ש"מו הדרימ  
newף"ירה . 

mneהוד ע"ייע (הדנ םד 'מולכ הוד ומכ "יפ)  
amנ"שו 6^  nד"י וכמו : א"מ : 

c "A a" E (P Dem rh s יז Y BUE 

 םולכ ייפ אלו ירבודמ סרג וניבר יכ בתכש המו א"עב תצק ייפ לבא תובותכד הז כיג איבחהש םולש תליאש cba שייעו )!
 י"כב n'3 )3  .שוריפו ונייהו b^ ל"צו ייפאו עיפרשב לבא מ"אפרבו ביה v33 ןוכנל m3 )?  .בתכ קודקד אלב תצק

 'וכו ןבאה לע תפרופ (אנליוו יפדב) תבשב ייפב ליז ^m ןושל הזו )5 ow תבשב ינשמה ייגכ אוהו ףרפ 'עב ה"כו ביה
 ותואב תפטעתמ אהתש ידכ הילעמ ןידסה טמשי אלש תואלולב סרק ןימכ ןירסה הצקב עבטמ וא זוגא וא ןבא תנתונ ייפ
 :Ty yr יישריפ 3 ןייעו כיע  תופורפ הזה ןינעב תאצל ןגהנמ תוידמ םישנ ,סרק ןימכ ותאשעש הז (nim ןידס
 .יגילפר רעשמ אוהו $5 די בתכבו ירמק ע"פדו v3 ראשבו רייבו ויו ייכב ןוכנל אוה ןכ (5 ,כיקס ד"פ ייס תבש יכלה ז"ואב



0 "UNS TE זפ 

 לש הנטק הכודמ [ערכהכ [bx (ערכהב) ואל םאו
 Nm" וב ןיכדש אנכוב לש ושאר, 5D" .,םימשב

JA) קוחשל הכודמה ךותב ןיריבעמש Cope 
 ימלשוריבו ( rebהנטק הכודמ לגר אלמ (ג'ע אייר

wy" גיכק תבש) םילכה לכ 'פב ג'רב .(*"םשב לש 
 .ד"כקו  nwםוש הב שי םא הכודמ (ז"טד זיי פיר תבש

 'עב ה"יחא]* = .ךד 'עב םהמ "יפו התוא ןילטלטמ
exi םשו ש'ע .ה'ע vb ןויצה איבה 'א ךר 
— wp G'e (ריב ןייע s'yp ח"נ 'ירדנמ הלועמה 

 ג'כפ 553 ה"נכו  ivילכל לאשוהו .ידמ ע"ייע
 .ג"ד א"פ תומבי 'ורי .ז"ט תומבי תשתכמל המודה

 בשי וז הכודמ לע  conאתיסא ותמגודו .איבנה
 ריאלבו  :ב'כ ק"מו : ט"מ 'ובותכמ ןויצב ע"יע

 חכשא יתבר 'פ ר"כיאב אכודמ  Tn,אקלטמ אכורמ
 לש 'גרת אתכודמ ןכו .אויבת אכודמ ןידה :םשו

 רגרמב הכדמ ^ "av (n wקיחש דכ ,י'ד ז"פ תכש
 ,ןחוט םושמ אתכורמב  ^vר'ע ם"ר א'פ 'ציב

 ןינעה הזמו 6 אתכודמד ארטיס לע קחש לאומש
wa לש הנטק הכודמ ל"נה ז"פס תבש cvi 

 לבא  ^b "ey wasח'ר  vanאוהש ךורמ ןושלמ
 אנכובו ילע  Stüssel.ןבא לש ךודמ .ד"י 'ציב .

 לש ךודמ  yyןיכודינ ןילבתה :א"פס 'ציב אתפסות
 לש ךודמב  ^m yyךודמו ןילבת ןיכילומ :םשו

 שורפ הליאשהבו .ןלצא הכודמ אלו הכודמ לצא
 ב'כ 'טוס איכודמ יכ עפשמד . , איכודמ  "b 6ךלוה
 ןייע אנכובכ ףופכ  "we!שורפ ךרעו —

 'וריו ב"ער Y5 'ישודיק (ןודמ ריעמ שיא; יִנודְמ *
 דחא ינודמב השעמ ר"ע ז"יד ג'פ  האיפ

 םיש י'כב ב'ער ו"נק 33'3 ה"כו םילשוריב היהש
 'דיקבו ומוקמ םש לע י"שריפו ינורמב ג"ונב לבא 'ב
 רחא ןורמ ךלמ 'יתכדכ םוקמ ותואמ ינודמ י"שריפ
 עשוהיבו 'א ^N 'שוהי quy כ"ע ^O) ^ עשוהי)

 :שי qn" רעש "(bs Ob פישב) 'מויב ח"ר 'יפמ
^bרעש איהו ארמק י"לב הפיכ אינתד בייחמש  

 ילבו כ'ע ןירטופ םימכחו הזוזמב בייחמ מ"ר ידמה
pepח'ר 'יפב דוקנ ךכ בתכש המב וניבר תנוכ  

 רעש 'יא 'קליבו ps "2355 ותסריג ךכ 'מולכ
 "בבי ב ל יט יסידל* .איבשיר "חב ה" כ1-הנולמ

 תחאש b'3 m רעשו . . הנידמ ירעש 'יא פ'א
 דחי וברעתנ תואסריג יתשו תרחא לע תורוהל אב
 ו"ו י"כ ךורעב לבא ,ןהיתש "בטירה איבה ןכו
 תנוכ איה וז c» pan בתוכה יכ uon" דוקנ ד"לו
 דניריד 'ה ןיבה ןכו ns 'יפב mpi ךכ ש"מב וניבר
 נ'ר תודלותב ר"יש 'גהו 198 ,ד"ח ג'ג ע"מב גרוב
 יכ ש"ע 'יגה שביש היפרוח בגא 56 דצ 98 הרעה
 ומכ sp" רעש בותכל wm תנוכ הניא יארוב
 קר קיתעה cs וניארש רחאמ mano הצווש
 םשב ל"מר .man bon אלל ןכו ל'ז ms לש ןושל
 p" ןינעבו QU (תרעהב ידט ע"ייע\ ירט רעש : ודוד
 י"לב = 600618 49 ע"לב) הפיכ ונייה ידמה רעש

Quos.ש"ע י"שריפב םג ןכ "א ] — 

w'"Ti *ורו י"לב) ' modiusהדמ םש 6006  
 רגיש "5 'יבוריע ler Modius) האובתל

 'זיפ 'פדב ה"כ 'וכו סירנוקד אידומ יבדל םיינוב
 דח :שירב ר"'תפא ,סרגק ע"ייע אסדנוקד ג'ונבו
 דח ג"ער .א"לד ד'פס םיחספ 'וריבו ןירנירד אידומ
 "טיג תוידומ ץובקהו ןירנידד mene] ל'צ] יידומ
 io םיחספ ?w^ :א"נד דיפ 'שעמ יורי 4^(

sys 5"היידומ  — "vט"פ ק"ב  YTז"ו ד"ע  
 .יידומ א'ע

 2n .ע"ייע 8608901 ךודמ *

Cn2n5ךודמ ומכ וניבר תעדל)  ^bאנכוב  
 תשתכמ 'יפ מ"למ יתעדלו 1

j^ mn 'B3 CMórser(.א'פ תבש) רורצ 'מנב  

 יכרע ינשבו z^y הנוממה םהל רמא יפב 556 ח"ר ייפב דוקנ ןכ ייבא רב יביב ל"הזב בתכש יביב יעב men ותמגורו (+
 ירחא התע לבא בטיה vy neum) pony לש ייפ ךותמ וירבד םילשהלו וניבר ןושל ןקתל ילע יתסמעה ('ז ,יו ("mr יביב

 n'3 בתכ ןכ יכ ליז ח"ר לש שממ וכרדכ וניבר קיתעה mm nav יתחכונ : ד"ל ימויב חי"ר ישוריפ רואמ תונהל יתיכזש
 קר חי"ר לש הז ואיבהב וניבר nx 20 .יוכו ףוריצל עיגה אלש יי ב א ר ב יביב בר רמאש ann (אנליוו (bz םש
 יכה יכ קדקודמ רתוי ל"ג םירפסה sa יאדובו ייבא רב תובית CÓ ונותואחסונב יכ ייב א 33 יביב בר סרגש רובעב
 הייכ )* "m ייגו ייפ לע גיעצ ליינ הזו יביב יעב שיימו שייע ויבא לע קלוח היה ייבא רב יביב ברש תעדה לע הלעת
 לכ )1  .ב"ה י"כב ייל (5  ,ןוכנ אלל ידמ sys 5523 ע"פד ראשב לבא ךדמ DW 'פדבו הכדמ ר"פדבו ךורע י"כ לכב

"nהניאד הנטק הכודמ ערכה אשוריפ ןיע מ ש וגיי הו : ל"הזב ייא םשו (אנליונ םישב) תבשל הייר ייפמ קתעוה  
 .וב קוחשל הכודמב sms ןיריבעמש [םוקמ לי'צ] (חנקמ) איהו וב [ןיכורש ל"צ] (ןיכרורש) aem לש [השאר ל"צ]
 ף"ירה ייפש הממ ןתנ וניבר תקתעהכ ל"צ ח"ר ירבדש היארהו כ"ע םשוב לש הנטק הכודמ לגר אלמ י"א דומלתב וניארו
 רומלתב והושריפו םשובה תא וב ןיכודש אנכוב לש ש אר 'יפ םימשב לש הנטק הכודמ ערכהכ ואל םאו ליזו
 יופסות ןייעו ירו יריאמהו ןיבמרה na^ ואיבחש םינואוה תטיש וזו כ"ע םשוב לש הנטק הכודמ לגר אלמ ימלשורי
 אתכודמ הדובע ברמו יפ רייכיאבו (5  ,יישר תעדכ אלדו תבשל איבטירה 'יחבו רוציקב הייר ייפ איבהש ואל םאו ה"ד

 .שנכ עיייע סט



 ןלוכ וא nk" ןיגעב לם Ub) ליפ "T תחאב
 ,תחא םעפב די תחאב א"פ ('קושל ןלוכ וא ןרוגל
 ראבל יתכראה 325 ל'נה םוקמב לד 'עב ה"יחא|*
 ם"ימ רחא ד"ויב 'יגה 'קיעו איה תישומש ם"ימה יכ
 י"כב לבא ב"ער 'ד ק"מב ה"כו 'שוריב von ה"כו
 nib לע yy ז"יד yo nw nv .ד"וי אלב ם"ש
 תולד os הרזגל היאר ש"מו לד ע"ייע .לדהל
 א"עס 'ד p'o3 רמאד ןאמ דח תעדכ אלו תוקיקדו

ponי"שריפ ןייעו אימ ] — 

 ןמו אמ ןמ בכרוה אָלְּומ ,אָלְדַמ ,לּדיִמ — 035
 הלמבו ותלוזו ךלד אמ 553 אמ b^ לד

nnsבכרוה .)\* רשוע ע"לב ןכו 'וכו ךלרמ ,ילדמ  
 תופסוהברעשיילפ my 5% ., 3 .ףוגה ייונכבו < ןמ
 םיוגב יתבר הכיא תלגמב יוועל 'הל ר"תמעל
 .6הלעופ א" ארבג mnn ^23 אלדימ דיקפא
 wv ."היל תיאד ןאמ 6 היליד המ א"ס
 6חימד (Tb הכשלה יריש רתומ הכלה םילקשב
 pn לכ qms לרימ .היבג דקפתא Ca רב
 היתיבד אלדימ miis 'גרת (א'ל ,'ו ילשמ) ןתי ותיב
 אלזמ הילוכו 'גרתב ג"ונב ה"חא]* | .("ביהי
 ל'צו 'ג ,ט'כ ;'ח ,ח'כ ילשמ 'גרתב הילזמ ה'כו
 הברהו ש"מו yao ע"ייעו הילדומ 'גרת י"כבו הילדמ
 ,ךובאד אלרימ : ה"נד ר"פ ינש 'שעמ rv ןייע 'וריב
 4 xime אלרמ Y 577 VB iow 'ורי
 ךדגב + ה'מד m'b 'מוי 'וריו s'y ו"טד ז"טפס תבש
 4v ,הילדמו mun ג"ע א"מד ט"פ יירדנ 'ורי ,ילדמ
 לכ ג"ע nb 3b 'ירוכיב 'וריו ,ט"מד ה"פ םילקש
 ארתוע . . יתבר פ'פ ר"כיא ,יארוהיד ןמ הילדמ
 ,ילד המ יל בה רובדה ותוא שירו qua אלדמו

am ounלע ןידת הזמ .היליד המ היל ביהי ,ילדמ  
 — [ךועה תלחתב רומאכ הלמה תרזג

 (.ויטק (wm אלדמא 'עב יתשריפ רבכ אְָלְדַמ '

 וניברד en^ לכו up תבשמ  ןויצב
 יתאצמ ןכו ל"נה 'עב רכזנש ומכ ח"ר eb" קתענ
 םשו אנליוו פ"שב ח'ר ייפכ םג התע הלמב הלמ
 ןירדצהו ןידדצ ןהש ינפמ : ל"הזב 'יפה םויס
 אלא תולעלו שמתשהל רתומ וניא ("יכו ןירופא
 םש ז"ואב ה"כו 'וכו םלופה תולעמ ןהש םינקב
 לע ףיפוהל "vw ןהש דע ןהש jb טמשנ ע"פדבו

^b ^bוניבר ררגנ וירחא רשא ח"ר . 

Not uy" חפ 

 ע"ייע ןורמ תיב איה sem דחא ןוארמ ךלמ 'כ 3^
3mה"ע  : 

PT 9ןיד אמ =  "bהז המ ןיִדָמ ס"לב ומכ  
 םתלכא אל עודמ 'גרת ?Grarum עודמ

 תי ןותלכא אל ?pub 6" ," wp תאטחה תא
 ןכו ה"יחא|* — .ןיד אמ איה תבכרומ הלמ אתאטח

anא י"רתו ,'ט 5 ;'א ,ב"י "מריל עודמ ' 
 — t] 'מ תישארבל

my" *ךלפ )* מ"למ)  (Stadt vy (3 Provinz 
 םילשוריב תוריפ Tb ג"פ ינש רשעמ (א = =

 ב"ימ x5 '5Y yb ר"פ ה"רבו ,הנידמב תועמו
 ט"יות ןייעו שדקמ וכפה ללכב םילשורי םג הנידמ
 )3 ,יא .n2" ריע מ"לב ומכ ('ג ,ב'מ 'ילקשד א"פ
 הנידמל לשמ נ"פס ר"ב ,הנידמה 55 .א"נ םיחספ
 jp דחאו ינוריע דחא ןינווטפ ינש הל ויהש
 הצוח b^ א"פר 'יטיג םיה תנידמ -- .ש"ע הנידמה
 3 לאינד אתנידמ א"לבו -- ,י"שריפ ןייע ץראל
 ,יתבר «^B ר"כיא ב'ער ^B תינעת ,ותלוזו יג 23

 ינש םוגרת Geinigung) יכד לעפמ) אָתּוכְדִמ *
 (Ani הקילדה ןידבע m 'ג רתסאל

 'עב וניבר "יג יפכ (das reine Fett) אָתְנָכְדִמ *

 ,ה"מגר 'יפכו אתנכרמ

 לד ע"ייע לדימ ליעפה ינוניבב ללד שושמ) לדמ
(dünn, spirlieh machen :YD 23'"כ"פב  

 ריישש המ לע ראושמה ןמ ןתונ לדמה 079. האיפב
 לבא 'מגב ןיקשמ שירב ןניסרגדכ יפולש לרמ 'יפ
 ןילדמ יאמ .תרבס ימ (א'עס יד קימ) ןוליק ימימ אל
 הרשה ןיקשמו c ןילורש 'מולכ ('שממ ןילדמ
 לדמה (ה'מ) האיפב ז"פב ןנתדכ יפולש ןילדמ יאמ
 םיינע לשב לרמ C45 ולשב לידמש םשכ םינפגב

v'e2 pomוא דחא לדמ והזיא (7"מ) תיעיבשב  
 ייעיבש ימלשורי ,הז דצב הז השלש קילחמה םינש

ve6 הילד  winלטונ לדמ יבר (*יבד  nwחינמו  
novםיפוצר םיעורז םילצבהש ןמזב גהנמ ךכו  

 םילודג ושעיו חוירב ולדגתיש םיתניבמ םהל איצומ
 םיבשחנ ןניא םיראשנה חיורהל םשמ רקועש םתוא
 pm ךכליה sm םיראשנה 'נקתש יפל הריצקל
 קילחמה .(* דבל רקענה ןמו דבל ראשנה jb האיפ

 .תיבד גונב (%  .ןכ ג"ונבו א"ער טייד היפ יאיפ יוריבו DU י"כב ה"כו (? ww ג"ונבו גיהבו סם'ש י"כב היכו =

(iייפבו שירב היכו  vano5 .םש ק"מב י"שרל סהוימה ןייעו האיפד ג"פל קדצ יכלמ ןב ) י"כב )8  .שלרה 'יפב ה"כו 

 vi33 הייב )1? ,אנימז רב ג"ונב )?  .ב"ה י"כב ה"כ )8  .ילד המ יל בה יוכו הילידמ היריב דיקפא ic )209 ביה
 יוכלה mo ז"ואב )!! .רקיע לכ ייל עיפרשבו ריב ייכב היכו ןתי ר'יפדבו ,ביתי םוקמב sa י"כבו ט"ק ייכב ליצכו «v ביה

pmיל ', 



 89 תיעדמ — אָלְדִמ *

 ^ 7^ א'מ ; דיל ,ב"כ a5 sp 'גרת ןייע עדמ
 תישמ ןינעמ וניבחו mo ב"מ ;א"כ א"י  ;ז'מ
 — יק"דר ש"עו ^ 3^ א"ָמב י"שריפכ ובל תוריקב
 .ערמימל C ,טילק םילהת) תעד 'גרת yTs לעפהו

BP PB QE ots םירבד) םיעדיו 'גדת 

 ןותעדמ ןיגב ג'ע ז"סר Tb תינעת v"  ,יוועלל
^pםעידוהל . 

 ,Protest העדוה ןינע b^ עדי לעפמ) ('אעךמ
  (Kundgebungרבכ  "b.עד 'עב *(

  $375ט"למ) ? (warumתאטחה תא םתלכא אל
 ? Gn ^pלובטב ? op'פ  qmsםיחבזד

Gpהיינש הכלהב שרופמ . 

^p) Dy*"D ₪המואמ  irgend etwasםינפב 'ייע ) 

mew) המואמ ול שעת לא cnn 

Pp תוא תעלבהבו םעדמ היל דיבעת אל Gn" am 
 רמ לכ 'גרת ,םדימ  pimpםדימ לכ יז ,ז'כ ילשמ)

 ט"לב ןכו םדימ ע"ייעו ה"'חא]* — .הל ילח רירמד
"Tb כ'ג ונממו prn תעלבהב המואמ ^p D7b 

 ליכשה רעשיילפ 'חהו ,ידימ ע"ייע ם'מה תטמשהב
 ןמ םַעְּמ ראבל  ^b sp ybהיארהו המ תעדל

  cy jbעַדְנֶמ םייבצ 'לבו  ^bס"לבו המואמ
 תומשל 'קנוא 'גרתב םעדמ ה"נכו ,יִדְנֶמ השרחה ^/
 ;'א ,ז" םירבדל ;ח"ל ,ב"כ רברמבל ;ו"כ 85^

 'שארבל 'א י"רת ^ nירמבל ;ר'כ .'ה 'קיול ; דיי
 ^ ב'כ  "yaל"זרדבו :םתלוז  i35אלו .ג'כק

 תורוכב ,אנירחא םעדמ א'ער ה"נ 'דהנס ,םעדמ
 (^ : Nתוקח 'טוחנת ,שיב םעדימ ? ^b'ב  jbםעדמ

 -- [אבאסמ

 םש ןיעדומ ,םיעידומ אוהו תיערומ =) תיעדמ
 | 1000900, .Mo3ty, Moses םוקמ

 תיעדוטה jb ('נשמב «in יגיגח) שדוקב רמוח 'פב
 אמט היהש ימ 'פב ,סרח ילכ לע ןינמאנ םינפלו
 BETIS. np ךרד איה וז יא OCT םיחפפ)
 םילשוריל תיעדומה jo אלוע ses (פש) 'רמג ץוחלו

voןילימ  ew ^enב"ה י"כב ה"'חא]* — ,םוקמ  
 םיחפפל ח'ר b^ י"כב יכ ym ,עו די םוקמ םש

wei] 735 ^8ןמ 'גינחו םיחספל 'וריבו תיעדומ  
 ו"פ 'יחספ 'וריבו מ"כב 'וריב 'מגב ה'כו תיעידומה
 'רזיפו ילופאנ 'ינשמבו 'גינחל תוינשמב ה'כו + ג"לד
 פ'ש י"כבו םיעדומה םיחפפל p'w י"כבו ,םיחספל
 ג"ונבו (:דימ רצ הגוגח םייד) ןיעדומ ,ןיעדומה הגיגחל

 טפ

 ,ג"ח 'א br qw ןייע א'ער 'מ םיחספ אָלְדַמ +
 : ב"צר

 -Kürbiss תעלד הרש n^ תעלד ןינעמ) העלדמ +
 תעלבהבו ב"מ ,א"מ ב"פ ייעיבש 8

 ,ש"מו אלדמא ע"ייע ב"פר 'יעיבש 'וריב ןיעה

 בכשמ (p Grb rn y"y^ ךמד לעפמ) אבמדִמ *
(das Schlafen, Liegenבכשמ 'גרת  

 דוע ןייעו אכמדמ qvi (^ 2m (C2 ,גיל בויא)

 n^ ה"כ ,ב"'ל םירבדל ; ד'כ ,'ב תישארבל 'א י"רת
mb sוג א ל  

 תוליכחו םירושק nis ss ןדעמ = ןדמ
(die Bande, Gebündeןיקילדמ המב 'פד ג"סב  

 pon טיקנ הוהד NZD אוהה אזח (ב"עס ג'ל תבש)
 שק יליבח 'טגב 'כוסד ק"פבו SDN (יינדמ
 ישאר ורתוהש ןויכ ינברואד יפירצ ינה C39 הכוס)

Cpןירשכ ןהלש . 'y jo ^bאוהו עלבומ  
 .המיכ תונדעמ רשקתה (א'ל :ח"ל בויא) ייתכדכ ןדעמ
 םירכהב ןנתו ןהב לטלטהל ןייונש ןניא ןירשקה ולא
 הרוהט םינדעמ ישאר ריתמה ןכו 07« 5553 כ"פ
 השלש םינדעמ השלש הב ורייתשנו הכרואל הקלחנ
 'כופל ^m 'יפב n'a ה"יחא]* — .האמט םיחפמ
 םינדעמ N Dw "53b^ ג'הר "exi Qo" סישב)

TNיברע 'שלב אוהו כ'ע תייטב ףאטע 2^0 דמ  
,Sehlinge 2255 ,—3ble seתבשל י"שרו  

^p bvתוליבח  seamאיבה ןכו בויאמ ל"נה קוספ  
 — wo] ע"ייע mm ל"נה 'כוסב

 «CWage Ol ע"לב םינזאמ p^ אנרומ =) ןדמ "סא
 םירצמ ךלמ רמאיו קוספ לע 'שורי 'גרת

 B" אנדומ ףכב אמייק (OUS x mor תודלימל
 קדצ ינזאמ 'גרת ףלא תוא תפסותבו ,םינזאמ ףכב
 ר"פדב ה"יחא]* — .טושקד ןינדאמ 019 n ארקיו)
 'גרתבו ,ןוגרומ שבושמ 'יסופד תצקבו ןוונדומ ןוכנל

npטושקד ןינדאומו : תוגידמהו קיתעה 'ח ,'ב  
 — ןינדאמו ןמגרותמכו

155 pum mr ^b חנד לעפמ) אחנדמ ,אחְניִדְמ * > 
y/"y (Osten, Morgen nb מ"לב 

 ,6: זיטק .(os אחנידמ ינב 'עו CY ,גיח) חנד

 (אעַדמ ר"אלב Wissen, Kenntnis מ"למ) 972 *
 גרת .אמכוחבו עדמב ו'ט 'ג 'ימרי 'גרת

mobילשמ)  Cowעדי 'גרת ריקב ןיתשמ .אעדמ  

 (im יטשוקו יאיליסב ar) mb יפרב םינרמ היכו (* (sie imi יטשוק b np) ייפ הייונמבו ת"חאב היכו (+
 רייפדבו "3 535 ה"כ )3

12 

 .םינדעמו גיונבו ^w ם"פ מי'ב 055 'תפסותבו (שיע ^n רצ 'כופ (ono ייכ ףיירבו "2 י"שרבו
om (*יבוריעב םיעדומ םג ראובמ ' vייג שיע ביעס  a?מאו .שיימו  



 אמטל ויתחתמ בשומ וא בכשמ השוע בזהש )7(
 ןילכוא אמטמ ףדמ וכג לעו םידגב אמטלו םדא
 םידגבהו עצמה, b" אמטמ תמה ןיאש המ ןיקשמו
 בזל יוסכ אוהש דנבו ("בש'מ ומש בזה תחתש
 ענענתמו אמטה ןמ הלעמל םשומ אוהשכ ףדמ ומש
 אלו ןיקשמו ןילכואב אלא ןידה הז ןיאו (' וחכמ
 )5( הרפב ירישע 'פבו ,(""דבלב בזב אלא הז
 תורהטב ח"פבו .תאטחל ףדמ סרדמ אמטל יוארה לכ

GUישמח 'פבו ,ףדמ האמט תצצוח הניא םא  
pisבשומהו בכשמהו ןיקשמהו ןילכואה 67«  

 ןיקשמהו ןילכואה דע 'וכו ןיאמטמ הלעמלמ ףדמהו
 הארנה יפל ה"יחא]* | ,ןירוהט הטמלמ ףדמהו
 םיפעתסמ הפיחרו הפידנ גשוממ qun הז ינינע
 םירוכרה חי רבה ל ילכ םירובד לש ףִּדַמ ('א אוהו
 "הר תעדלו ל"נה ם"במרו וניבר תעדכ תרווכה ןמ
 איה 'מ תואש קחוד np הזו ףד Dy ns אוה
 ע'למ b's הרעק pes ןושאר b^ יפלו תישרש
 לפונ ףתדנשכ ילכ mb ib יילכב ףדמ ('ב 45^
 חיר ונייה ףדונ חיר pop C .ףועה שפותו וילאמ
 ט"יפ ירבד הלאו הלק האמוט רמולכ האמוטה
 ףדמ לש הזה ןושלהו ו"מ ve 'יבזל ם"במרהל
 ןתוא לעו . . האמוט לש רחא ןינעב וב ןישמתשמ
 ביתכדכ ףדמ יאמ 6'ד 072 ם"שב ורמא םינינעה
 הזה !p^ העונת ןינעמ אוה יכ ל"ר ףדנ הלע לוק
 שוריפ ןמ ןוילגב והובתכש אלא ארמגה ןמ וניא
 אלו םירבדה ךותב קיתעטה ןבתכו יארובפ

ess)רשא ןינעה םנמא ןהילע (''* [ורהזנ ל"צ]  
 םרמאממ אצוי (Nim ףדנמ ורקיע ןאכב וב ונחנא
 ןינעה גילפהו הברה קוחרמל mv 5 ףרונ וחיר
 DN 'יפאו ויבג לעש םילכ אמטי רשא בזה לע הזה
 עיגיו .וחיר רובעי וליאכ הבר הציצח ןהיניב היה

mosךרד לע םאמטיו  oonןיטקהל ד"עפלו כ"ע  
 חיר אלא וניא רמולכ ףדמ תלמב שמתשמ ןינעה
 וניבר תעדכו הלק האמוט ונייה האמוט לש אמלעב
 ל'זו אמט (go ה'ד ,'ד הדנל י"שריפ ןכו ןתנ
 wo" ןייעו כ"ע אוה הלק האמוט ןושל ףדמו
 ד קרפ ףוס םיבז ערוצמ ארפסלו ב"מ vb תוירעל
 ףרט ויבג לע השענ םימעפ הברה םשו 'ג 'שרפ
 ו"ט ד"פ 'יבז ןייעו ה"שע 875 ויתחת השע , +

yףדמ - תיעדמ  

 םיעדומ ארקנ ס"לבו .ו"פ "ישודיקב 1731 םיעידומה
"53iםייבקמ רפס ןייעו ךועה שירב רכזוהש ומכ  

 תוינומדקב דועו 'ל — ה"כ a^ pen v ,'ב 'א

 /& תומחלמבו 108%. 3^ ,א"י ,ב"י והיתתמ ןבל
 וחיתתמ לש ובשומ םוקמ mm 01099 'נ יא
 רעיוביינ 'ייעו ,ןתנוהי ונבלו ותחונמ םוקמויאנומשחה
 רפכ Dy אוה דחא ותעד יפלו 99 איפארגואיג
 ארקנ םוקמה םש Dy! .el— Mediyeh םויה ארקנה
 םתס כ"ג ארקנו א"י /5 תובא יעדומה רזעילא 'ר
 שיו 121 mb מ'ד ןייעו :ה'נ תבש יעדומ

 — [א"כפ יתבר 'תקיספ ףיסוהל

 םשהו =? ע"לב = gm ייפ ףדנ שרשמ ל"נ) ףּמ
  = 2Xםירובדה חירבהל ילכ )€ ףדמ 3)

 תופועה דוצל ילכ  gy )'' Klappeחירו הפידנ
 האמוטה  Hauch, Duftהדנד ג"רב (םינפב ןייעו

 א'עס יר)  Gymאמט ףדמו ףדה לע הנותנש רככ
  nbהל רשפא יא הלפנ םאש י"פעא היתחת

 האמוטב אכה דע 'וכו הרוהט ('עגנ ןכ םא אלא
 ביתכדכ ףדמ ינתקד ןנברד  (5 Y» ipהלע לוק

 ףדנ  ^bלוק עמשמ ףדמו ןנברדמ הלק האמוט
 ינתק ךכיפל ףדנ הלע לוק ביתכדכ  — mbו"יפ

qune אפנמהו םירובד לש ףדמהו 6"מ) 'ילכב 
  ^sתורעק ןימכ ןהש םירובד לש ליחנ הז ףדמ

 לש  C eo yyרקב יללגו שא וב ןימישמש ילכ
C תרווכה ןמ ןיליחנה וחופיש ליבשב וב ןינשעמו 
m ונפדת רשא C א םילהת) ןושלמ שבדה', npn 

 א"פ , pesאוהש חולו שרקו ףד  (pm)ינפל
 וחוני הערמה ןמ םירובדה ואובישכ םירובד תרווכ

 ףדמב  ampכ"חאו « Cibiג"כ 'פבו ,('"תרווכב
  5553רוצלפהו ףדמה תורומכמהו תותשרה (ה"מ)

  mb, ^pןיאיבמ דציכ תופועה וב ןידצש םידייצ לש
 הטומ ותוא ןידימעמו ץע לש וא ןבא לש חול
 ץעה תחת ןיחינמו ץעב ותוא ןיכמוסו ךומנ םוקמהו
 ץעה לפונו לוכאל ףועה אביו ןיתיתפ וא ןוזמ

 וילע ףדמהו « venישש 'פ תוידעבו .('"ףועה
 ( G7אטטל ויתחתמ בשומ וא בכשמ השוע יחהש

 ןילכוא אמטל ףדמ ויבג לעו םידגב אמטל םדא
 ןיבזד יעיבר 'פ ,אמטמ תמה ןיאש המ ןיקשמו

 ליבשב ליהזב קיתעה שייר (* .שיע יילכל םייבמרהל מייפב היכו (imum נגעת.  P) ריפר יורהט אתפסותב yas היכו ('

 .ןיסנכנ ג"תר 'יפב (5 | .ןתונ xm ייפב )*  .תירבהל ק"העב jn ביער ןייע םיליחנה 5w הליחנה תרווכה ןמ וחרביש |
 שא וב ןימישמ טושפ חו ל אוה םילכל טיייותב want י"א חסונ יפל ם'במרהל םיייפבו 18 טירסב ג'הר ייפמ קתעוה (*
 טיירסב 37 ייפמ קתעוה (*  .רסח ןושארהו ךורעה םשב שיירב םג ואבוה הלא םישוריפ ינשו .וניבר ישוריפ ינש ביכרה 'וכו

 ןואגהו ךורעה םשב סרוג ש"רהו םיתיתפ וא רב ו pun ל"צש ל"נ םיתיתפ וא ר ב א ןוזט םשו םינטק םייונש תצקב 7

 ?p א'מ vb הרפל ג"הר ייפמ קתעוה הז לכ )9  ,וריוא חכמ xa ייפב )9  .בכשמ ג"הר 'יפב )5  .םיתיתפ וא םי ט ה

 .ם"במרה םשב טייותב m/s )11  .54 ל"ומה תהגה ןייע קיתעמה ירבד וירבד ןיב ייברועט רתוי תוכיראב םש



 n רדִמ -- ףּדַמ
 ןינמואה תא רכושהד ג'סבו .(ןורדמ םוקמב/

nnביפ  G'yoד 0 הכימב .ןורדמ םוקמב חנית ) 
 6* ןידישאד אימכ ומוגרת דרומב םירגומה םימכ
 היהש wem בגמ  n^ אל 'פב .(*ןוודמב
 תא ויד ממ דיכז בר רמא 6כ'כ גיכ )"15 ת כ
 אלא יגס דוחלב חפטב ןניומא אל b^ ולתכ
 לוכי םדא ןיאש ןורדמ ומכ ולתוכ דרויו עפשמב
 תא דדרמב ןינושש v לפונו קילחמש וב דומעל
 י"כב ה"מגר b mb ampi^ ה"יחא]* | | ,ולתוכ
 דח והשועש ולתוכ תא רידמ מב ín נ'בל
 וילע דומעל לוכי וניאש ןכימו ןכימ ןורדמכ הלעמל
 כ'נ N^ רידממב ^31 ,י"שריפ כ'ג ןייעו כ'ע ףיצהלו
 ה"כו דדרמב ש"ארבו 'ה י"כב לבא 'פו 'מ 553
 י"שריפ רשא רי 153 םירפס לש "ג לצא מ"טשב
 יפל כ'או .'וכו ועפשמו ןורדומ ולתכ שאר השוע
 b'b תארוהבו v5 ליעפהב רדנ שרשה 'ירפסה ^3
 ץובקב אָרְִּמ םשה דקנל שי הז יפלו עופיש ןינע
 והינ ,ביח ירדמ יב ע'ייע ב'עס ה"מק ?na יִרּמ
 ט"פ תבש 'וריב האלמה הביתכה היארהו ןורדמ דועו

aןורדנומ םוקמה היהשכ , vח"יד א"פ "יבוריע  
 א'פס ב"ב 'וריבו ,יובמה עצמאב ןורדנומ היה ג'ע
 י"פר "וריע Cvm ןורדנמ םוקמה היה םא .ג"יד

 ג"כר ט"פ 'טוס יוריב .ןררנמ םוקמה היהשכ 333
 .ןורדנמ 5" 'וכו ןכימו ןכימ qub היה ג"עס
 שרשה רדמ םאו .ןירדנד אימ םש 'כימב vb" 'גרתו
 ט"למ תויתואה ךפיהב ns" ןורדמ ,אָרְרַמ םשה זא

bתפסותב ןורדמ ה"גכו .ירדמ יב 'עב ש"מ ןייעו ' 
 אתשינכ ןינעבו -- א"פ 'יבוריעל ,(א"י) י"פר תבש

 — wb] שנכ ע"ייע אתדרמ ,אתרדמ

 המדא יבגרו טיט b^ אָרְרַמ D'53 294 ע"למ) רֶדַמ
(weiche Erde, Erdscholleםינהכ תרותב  

 gn ארקיו) *np רחא רפעו bb") 'ד קרפ ערוצמ 'פ)

 "פאו רדמ bN^ עמשמב רפע לכ תוברל רפעו (ב'מ
 .רדמ המדא תוזזוקל ןירוק לאעמשי 'לב p^ תיסרח

ioקלח ינוי 'לב ייפ  mpiםינבא יקלח ןכל  
 90906 bb" ןויכ ב'ר ה"יחא]* | .(ןכ ורמאנ

kahlןידה לבא  Dyוניבר  y'be wmיפו ל"נה " 
 סרג אוהו w'y ו"מ ב'יפ y3^ ש"רב אבוה ךורעה

mbיפו " "yזיע אדרמד אנמ  CYאיבה ןכו  ^p 
 תולהא 'תפסות ץובקהו TTD, 'יגב ד"בארה וניבר
 "אדכ ןיודמ הדשמ .. שרוחה ז" קרפ שיר

baןינעה הזמו  qumול היהו ךורעב ןושארה  
 ול היה ךרעה ףוס וא ךרעה ףוסב וריכזהל וניברל
 p1573^ רדוסמש ומכ לבא ןושארה ןויצה רחא רדסל
 'תפסות הנורחא הארוהב ה"נכו -- אוה םירבד בוברע
 ט"פר pw ," "nnn pm ףדמו ד"פר 'ורהט
 אמטיליוארה לכ 6ש י"פר mb 'תפסות ,ףדמ תליבט
 ףדמ וניאש לכו ףדמ וניא אמט 'יפא תמ אמט
 : כ"ד ה"פ 'טוס v^ ,תאטחב ףדמ וניא המורתב
 ותוא ובישה אל . . ףדמ השוע nb אמטןלאש
 אל : ץוכקה םשו .ףדמ השוע nb אמט ןיאש יוארכ
 והמ ד"ע BT ז"פ תכש 'ורי ,תּופְּדמְב ןיאיקב ויה
 ,תוטיסה תופדמ .ג"כד ב"פ יאמד 'ורי ,תועגמ תופדמ

 — [ןיקשמהו תופדמהו ב"פ םידי 'תפסות

pTB*לעפמ)  ppzלועפ ינוניב ונממש . pre 
(das Dünneד"ע ד"נד ד"פס 'כוס 'ורי  

 GU הבועמה וכפהו .ןיי לש קדימה

 רּוּד ומכ הרודמ מ"למ sw m9 = רדמ
 Holzstoss zum Anbrennen) קיסהל ץע

 ןיא 'מגב ןיי ידכ איבמה em 6א'ק "בוריע ףוסב
 יאה הדוהי בר רמא Gy גיל יציג ('ןיפיקמ
 רופא ןינב ךרד b" ירש הטמל הלעמלמ אתרודמ
 םא לבא ןכג לע םירחאו ץראכ םיצע ןתנש ןוגכ
 רחא דועו ויתחת רחא ןתנו הלעמל ץעה זחא
 ךרד םניאש ןויכ הרי כ ל עיג מ ש דע ויתחת
 הזה ןינעב םיציב תולצל שקבמ םא ןכו רתומ ןינב
 ןכו ,היתחת םירחא «qm הנוילעה ims השוע אוה
 אתיבח ןכו םילגרה תא חינמו טישרקה זחוא אירופ
 הנוילעה זחוא תורוש תורוש ןימישמש ןיי לש םידכ

mms mooקתעוה הז לכ ה"יחא]* — .היתחת  
n^ "bbאנליוו ס"שב "יבוריעב  Dunתוכיראב  

 ןושל רחא ררגנ וניברש יל המודמכו תצק רתוי
 :ל'זו 'יבוריעב 'יפב ח"ר בתכ הילע רשא 'ציבב ח"ר
 'יפו ,'וכו םש הונשריפ רבכו ^3 הרקיע וז העומש
 ייעשי) התרדמ 'גרתו ,('י"שריפ ןייע pon אתרודמ
 הציב v" ,א"מ N'b דימת .אתשא ארורמ ג'ל ;ל

 — [הרודמה דגנכ ג"ע א"םד ב'פ

 ,Abhang עופשו דרומ b^ ןורדִמ = 8775 —( רדמ
abschüssige Stelleפר ג"סב (םינפב ןייע ' 

 .ןורדמ םוקמב ןכפוש (א'ער x םיחספ העש לכ
 תוקריה לע 'מגב ןיכרבמ רציכ 'פב

CD mao»ןיתשיו הובג םוקמב דמוע  

ya vis oma )1היכו רילו ו"ו י"כב היכ )?  ns seiרע ע"פדבו הריכה תיעקרקב עיגמש רע בייח ייכבו ייבוריעב  
 המו (* | .ןאכ וניבר קיתעהש ומכ ח'ר יפב תמאב w^ םשו יציב DD 'נליוו םיש יריל אב התעו .הטמל עקרקב עיגמש

 הייכ (5  .תועטב טמשנ עיפדבו ביה ד"ל יב יא Ya ייכב ה"כ (+ 5 y עיבשפהב ןייע יופסותה ילעב וילע םיקלוחש
 .ר"פרבו ב'ה י"כב הייכ (? .ןורדומב גיונבו קידר לצא היכו (5 .ןירשאר עיפרבו 25 י'יכב זוכנל

12* 



TU OS Pp y.ןשי  VRBE EU ONE PRA,יי שול כ יס  
T "L4 "mor uerTו  

 תמדקהמ ךיעה mo דע ^« תואמוטה ןה המכ
 ארימג דע 'וכו שרפנ ירהו : תוביתמ ג"'הרל ט'דסל
 האמוטה חור [תאו ל"צ] (סגו) םיאיננה תא סגו
 ע"פרבו ךורעב ל'צכו )3 יג" "20 ץראה ןמ ריבעא
 הזיא ןנשיו .ךרעה ףוסב עוטק גארפ 'פדבו ,שבושמ
 m^ לש תקתעה pay וניבר תקתעה ןיב םיפוליח

nwyס"שב סררמ תלמ יתאצמ תומוקמ הלאבו -- : 
 ןיבוריע p^3: :םשו .ד'פ .ט'ע D b5" תב ש

n3442 :'כ כ :ת" הגיגה :ג"כ 'ציב  

 תוירע mb ןירדהנס ^ ה"ר .'כ'כוס

 .ח"ל תורוכב :2'1 תוחנמ ,ד'מ ג'פ ,ח"מ ב"פ

 p*b5 .ט"מ : ג'ל הדג + ג'כק :ב"ע .ה"'ל ןי לוח
n^pז ,'ו ה"מ '; ^pה"מ , ;'bי "ו יב א"מ כ"ם  

 ינשמ דע 'א 'נשמ ר"כפ .ד"מ ג"כפ ;^ ח"מ ב'"כפ

 'מ ,'ח ,'ז 36 ז'כפ ;'ט ,'ו ה ,ד"מ ו"כפ ;ז"ט

ome ;^א"יפ 'יעגנ ;'ט ,'ח ,'ו  N^Dהופ  

 .א"מ י"פ ,ב"מ ח'פ ;ז"מ ה"ם תורה ט ;א"מ י"פ

 y" .א"מ 15. םי די ;א"מ ד"פ ,א"מ 'פ םיבז

 — [ח'פ "ורהטל ,ג"פר 'גיגח 'תפסות דוע

 רשב Do ax pbs אקדימ ל'צ) אקרדמ
(todtes Fleisch n»עב ונשריפ רבכ ' 

 .('ללא

 םיהלא תרותב הריקח b^ שרד ןמ) שֶרְדַמ *
Yy מ"ד ג"פ 'מוי 'ורי (Schriftforschung 

nib» ^m ו'מ ד"פ 'בותכ ,ונינעכ שרדמו שרדמ לכ 
 הז ב'טפ ר'ב .שרדמ חבותכ רבע ר'ע ד'יד ו"טפ

 'וכו הלוגהמ וניריב הלע שרדמה  "bbה"פ יתבר
 ו"פ םילקש ,לבבמ ונידיב הלע הזה שרדמה  Yoהז

 הז .. הנשמ וז ז"פס 'טוס 'תפסות ,'וכו שרד שרדמ
 .שרדמ  vpnאשרדמ לסחי ט'פ ^ yיב .שרד

 תושְרְרַמ ץונקהו נ'שו שרדמ תיב ,אשרדמ
UD TD ורי : ה"מד' m ומורת' "v : ג'י 'ותירכ 

 ו"נד : — « mהכלהו הדגא ירמאמ תופיסא םש
 :םשו ,ט"מ 'ישודיק : א"י תוכרב ןייע « mb.ז"יק

 תודגא כ'ג ארקנו) הבר שרדמ : םיבוקנ הז םש לעו
 לארשי ץרא  Cכ'ג הנוכמ םירישה ריש שרדמ

 םש לע תיזח שרדמ  nnb,רתסא שרדמ .וירבד
 .םיִשְרְדַמ ץובקהו 'וכו תלהק שרדמ ,הכיא שרדמ

 רבכו  gunלודגה םכחה ברה הקזחה ודי הז לכ לע
 n ד"ודב םייוו ה"רוהמ ףירחה ברהו ץנוצ

 .המכ ,חמב : ם"לכב םערשקנו הַמ nb ןכו מ"למ) המ
 was, ebwas, das ףוגה nob ('א המ ,המל

 המ. - חס * בצ

 ס"טב םיסופדבו (ןורדמ םשו) טרופריא די 2023
[pmo — 

 רוד לעפמ םלוכ) אְָרּודְמ 03 .ארדמ .רדמ +
wohnenהריד ^5 ל"נה םשהו  (Wohnstütte 

"p ; א"כ D ט'כ ,ב"כ ,'ד; N^ /5 לאינד imp 
 ,'מ "מרי) ןועמ 'גרתו .ד"כ ^ Cםילהח) הנועמ  y,('ג

(co יר ,יא, m) םינועמה (O79 ץועמ לעב )ביל 022, 
 ('כ ,יל תישארב) ינלבזי 'גרת דועו m3 ( 578יה 2)

 :ד"כ ה"ר :ב"נק תבש 5 לצא ןכו רודמ י"ע םתלוזו
 מ"ב  ivo.א"ל הדנ  ^vתולהא .ח"כד א"פ םיחספ

nini" ץובקהו ח"יפ "ons אתפסות י"מו ט"מ ח"יפ 
 .'ט םיחספ . — 1/5 n^e monsירודמ : ד"מ תורוכב

 .ירדמ יב 'עב וניבר ייגכ ירדמ ל'צו

 CWurfschaufel הרזמ מ"לב &75 0/55( אָריִדַמ *
nn5 'יעשי / v3מרי 'גרת ץובקהו " 

SUY מ"ב נ"שו (הילק ,ג'ח) 'ד רד ע"ייע 'ז vn 

 mr ע"ייע cwn ,המדא com .ע'לב) ארדמ *
 .'ג רדמ ע"ייעו ג'הב תטשב ש"מו

 ךלה ג\: לעפמ 5.56 ע"למ ילוא) אתרוודמ +
 תגשמו הצרש עוצרמ רמאנו ביבס ביבס

 die umhergehende (sich windende) םדאה תא

(Peitsckeמוי ' Q2עקפ 'עו אקרטמ 'עו רד ע"ייע  
 (אנליוו סישב) ח"ר pb" ושוריפ קיתעה וניברו 'ג
 ,אתרוודמ ל"צו אתרלודמ עיקפ an^ ס"טב םש לבא
 אתרועתמ פ"א י"כבו אעתרמ ד"ל י"כבו ארדמ ג'ונבו

 pe ע"ייעו ט'כ רצ 'מוי ("D ןייע

 ,Treppe 869186, גרד 'עב רומאכ ע"לו מ"למ) 3312
^B 322 (Stufeנ"שו ה"יחא]* 2371 'עב  

 'ודיק ףיסוהל שיו .'יעיבש 'וריו ח'מ 'יעיבשב ג'פ
 yy ל"ד vp "w55 "v ,הנותחתה הגרדמ : 'מ
 ,הגרדמב תורוש יתש :םשו ,ההובג הגרדמב דמועה
 ,הגירדמה ןמ םינחנ םיערז ^a א'יפ תבש יורי
 ,ז"יד ב"פ האיפ 'ורי ץובקהו ,הגירדמ עופיש :םש

 — [םיחפמ ^ תוהובג ןהש תוגירדמ

 Felsklippe die הנפ םש »127 לעפמ) אָחיִכּורֶדַמ
Gan besteigen kannדחאה םשו 'גרת  

 י"כב ןוכנל ה"כ ה"יחא]* = ,(יר היי איש) הנס
 'וכו דחאה םשו 12D ' גר ת דוע "יא ע"פדבו ט"ק

 — [ץצוב דחאה םש jun 'ב ערש ע"ייעו

(das Treten, drücken) D''TÀיעב ונשריפ רבכ  
 םשו (האלהו .ז"נק (ami ה"יחא]* | 031

 שרפנש יוארו תובית ןמ וניבר קיתעה : ט'נק דצמ
—————————————————————————— 

aen )'היצ : cir]ל"נה פיילמ יתהגהש ומכ ייגה רקיעו םייונשה  my)עב הכוכמ ארקיו שררמ )* .& ךרמ עייייע  
nesארקיו תדגא 'א עש , 



" nm:-nm » 
 בותכ דיגנה לאומש 'רל דומלתה אוכמבו אלו ה'ד

b"השמל הכלה תמאב ןמזבו יתמיאמ א'דב  
 לע קר הלוע ללכה הז יכ men רבד הזו יניסמ
 רעש םלוע «nw תותירכ רפס ןייעו ע"ייע תמאב
 רעש םידומיל ןושלו n^ ^p 'ג רעשו b^ ^D 'א
 qn ל"זו בתכש ב"ירגה תהגהב ןייעו .א"כ D" יב
 ש"ע 'וכו יתנבה אל ןמזבו יתמיאמ א"דב תובית 'ג
 ,נ'השר ירבד ץרתל הצורש ms ןב תוהגהב ןייעו

npo —המוד רבדה המל מד  sp»וכרב (ר'המל ' 
a" a7ק'ב  CDהינ :ר'ג .יר זיע . Ip npo 

 .ד"י 'כוס 5^5 'מוי 'וכו הלשמנ המל מ'ד המ-לע
 (T£ "יבוריע\:ח'פ תבש 'וכו ת"ד ולשמנ המל
 וכו הכמסנ המל .'ז תינעת :'ג הגיגח : ט"מ 'כופ
 'וכו דוקנ המל :ת"פ 'יחבז .ח"כ ק"מ ^ תוכרב
 'וכו ארקנ המל i'o: 'דהנס  .ג"כ ריזנ ,ז"פ מ'ב
 ^R ז'ע : ט'ס : ט"ל py :a^p" תבש ,'ד תוכרב
 :ג"ק םיחכז .א"צ :'ז "לוח .ז"ס :ו'כ 'דהנס
 -הַמ ןמ עוטק) anb — .ז"ט 'רומת ,ה"נ תורוכב
 ה"פ מ"ב 'ורי (אוהשדהמ ןמ עוטק ּוהָשַמ ומכ אּוה

 תלמ דועו port הזיא 'מולכ purs והמ ג'ע י"ד
 impp .ב'ב an "לוח ?wie ist das הלאשה
 רפס ןייעו .ה"כ הרומת .א"כ יכרע אמיתד" והמ
 הבקנלו ..ח"צ b^ 'ג רעש םידומיל ןושל תותירכ

 — [ןודכ איהמ xy ד"יד ד"יפ תבש 'ורי

 amb ע"ייע אָביַהִמ *

 ob ע"ייע ס"ט תוניגהמ *

 םיחתפה לע ריזחמ ('א רדה לעפמ) אָרְּודָהַמ *
Re- דומילה לע min (5 Hausirer 

(daciion, das Wiederholen der Studienע"ייע  

 .נ"שו 'ג רדה

DID 15 ע'לב) sהלכ \*  (abnuizenהדנד ג'רב  
 ץושהו 'םטגב הדנה םד'פבו 00
Q7» no)שש תורה טב םיתזבו  yp)א  

 C אהוהמה תילטמ ןכו ('םי תז יבג לע ('ףורש
^bשיבכע ירוק ןוגכ הראשנו שאה הכרחש ח'ר ; 

ma emםילכב ד"כ 'פ ןיסירת השלשב .הל ב  
o"לע ('הוילתש ('אהוהמ ןה תופוק השלש  

 ןיכלוה שדח דגב לע ורפתש הלב דגב b^ היירב

 תובותכד ינש 'פד ?YD3 (was הלאשה nop ('ג
6v»ןישדקומה ילוספ לכ 'פד ג"סב תורוכבבו  

 םוקמב רקשל יל המ seb אכיאד םידעד ןויכ 009
pyםיננואתמכ ונדמליב (' ןנירמא אל  ami») 

 (ונרמלי םשב םיירתת זמר יג יכיא יקליב ייאו ייל ךתלעהב

 םדאשמ אלא טיל ,יג יכיא יח םדא ןנואתי המ והמ
nbןנואתי המ לאומש 'ר רמא אלא ("ןנואתמ אוה  

 לע 323 םדא ןנולתי ימ לעו םימלועה יח לע םדא
 ףלסת םדא תלוא ('ג 5^ ילשמ המלש רמא ויאטח
 תלמ תארוהב המ תלמ ה"'יחא]* .'ונו וכרד
 ךכ וא ףא : םימעפל וירחא אבו ס"שב הברה ףוגה
 עגונש המ ונינע זאו המכו המכ תחא לע וא

wenn schon das, was das betrifftתוכרב מ"ד  n 

 YO 'גיגח + ג"לק + ח"פ תבש : ג'ס in + ג'נ 72
 ק"ב «Jy urs .'ז תינעת irt ק"מ :םשו

"Dב"'ק תובותכ .ז'נ ןיטיג ,'ט ב"ב .ב"צ מ'ב , 
 TE) ב'צ + א'צ :מ"מ\ ,דיל ירהנס ידו יג

Qe "bw cpתוחנמ .ז"ט 'רומת :ו"ט "יכרע  
 "לוח yp ivo מ'ב ןייע יל המ . ,יל המ + ג'נ
 pw 'ופסותו :'ב 'דהנס א"עס ט"יק תומבי :ה'ל

neam —ילינמ : ג"נ םיחספ ןייע הלאשה תלמ  
 : ז"טק 'ומבי :ב"כ 'ישודיק ,ג"כק £^ ב'ב 2 :ו'ט
 ,ב"ל דימת inu "mb .'ט תועובש ^ 'טוס
 : א"י 'ותירכ im תורוכב + ד'ק תוחנמ ,ז"טק םיחבז
 'מולכ ךשפג המ — :'ט mp :ז'ט iYm 'יכרע
 תבש so oder so ךכ ןיכו ךכ ןיב b^ תיצרש ומכ
 תוכרב v" : א"ק מ"ב .טיכ by ^ vy" : ה"ל
 : ו"מד א"פס 'וירוה v^ ,ד"ע א"יד ח'פר :ב"ד א"פר
 ר"ע ג'מר א"פס ןיטיג v^ ןימייק ps המ —
 'וריב הברהו po"p ןנ המ .ה"מד ח"פ 'מוי 'וריבו
 יכאלמ די ןייע :ז" vn רמאק םעט המ .ןנ ע"ייע

"bה"מו ג"מ ט'פ םיחספ ..'ל ןיב המ — ב'נת  
 p תואמגוד רתיו ג'מ ,ג'פ b5^ א"מ ד"פ 'דהנס
 'ורשעמ 'ורי ןיב המ . . ןיב המ .ן'ת יס יכאלמ ריב

NDע תומבי תיאר המ .ש"מד ': jyתותירכה רפס  
^Dםירומא םירבד המב .נ'שו 'ד  "vה"פ 'מוי  

 רמאש DS U2 'דהנס .ב"פ + א'פ 'יבוריע .ג'מד
 שרפל אלא וניא וניתנשמב המבו יתמיא mmy 'ר
 המבו שרפל יתמיא רמא «pn 'רו םימכח ירבד
 :'ט 'ציבו Yn m א'פ 'וריע 'פסות n" קולחל

0 0 Ae TIAMTRLT TI T WRYMWSCT M TRU 

 ה"ד .איל ףרל יפסות ןייעו «zy ג"ל א"ער איל בייבב היכו יוכו יל mb ליצו רקשל ול המ סייטב ג"ונב תורוכבב ('
 וילע רשא יחכונה 'עב לבא דוקפ רהנ joya ל"גה תומוקמ ינשב ייאש המ (my vei איבה יב רהנ ya יכ y יל המ

yov אצמנ םשו םש הדנב )%  .מתאונן np םייטב יקליב )? qun תא ןתיל םהילעו םיקיתעמה תועטב טמשנ mm 
 יורהטבו ,מוהמה w^ םשו .'ד ףדב לי'צכו Lys nua היכו (* .ייל ע'פרשב לבא ריפדב ה"כו ביהו ויו ייכב היכ (+ .ףורש

 .היילטש amis )7 .אתוחיט ט"דסל «i'n ייפבו ההוהמ גייונב (* ,אהוהמ
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ein Beglaubig- j*D'2 לעפמ) אָנֶמיִהְמ gv n 

(terתבש  mans i^ןימיה ע"ייע :ז"כ  

iT מב GUAE היס לטיב vv 6 איה um 

 ק"ב 'ורימ ןויצב ןמיה ע"ייעו אמינ *m 'פסותב

SLT EY 

beschnei- רשב n»'nn joy לּומ — 5nb ג רע 
(Beschneidung &mosnp םשהו den 

 po אתלוהמד אמדב תלומל םימד ןתח 'גרת
 יל התא םימד ןתח לש nn ביכרה 25 ה"יחא]*
 (moe יל התא םימד ןתח ל"צכו םדוקה קוספה םע
 ןתח 'גרתו ,ןידה אתלוהמד אמדב 'גרת vo) ,יד
 .'וכו ןידה אתלוהמד אמד ילוליא תלומל םימד

samה"מ "ישארבל 'א י"רת ,אתלוהמ תריזג 'א , 
 'א 'ורי anm ,י"שריפ ןי'ע יתלוהמ תריזג pen 'ד
 ליטב אתלוהמ תדיקפת איל ויט רברמב) רפה ותוצמ
 'ח תונותכ sb דוע םשהו x 'דהנס ןייעו
 א"עס ו"נק תבש אָלְוהַמ ראותהו .אלוהמ יב א'עס
 בר רמא םשו [אלוהמ] (אלהומ) יא אחבט יא
 אנמוא אלו אבנג אלו יאוה םידאמב אנא
 ופביק'ב אנא אלוהמ אלו אחכמ אלו
 ,הילק םש ץובקהו ,רמאמה םויס ^5 הבר ג'ונבו 'מ
 ד"לק oen ,לוהמ אוהשכ :םש לעפהו ,יאלוהמ
 אכיה להממ א'ער ו'לק םשו ,הולהמילו א'עס

ioneוכו היל ', mb[ןנליהמד] (ןנילהמד) .ט"ל  
pnsןלהימ ןותא אלא ס"ש י"כבו 'וכו ותילהמ  

 ;'ד ברעו ןבג ע"ייע רועו הילהמנו .א'ע «nib .'וכו
s'y ovןנילהמ אל  yy maרבס . v.ח"פר 'ומכי  

by vy n4לעב ולהומ תא םשו .ןלהומל תנמ  
 ר"ב .לוהמ ,ןלהומ ,לומהל םימעפ המכ םשו וחרכ
 ,לוהממ הלעבנ אל ס"פ םשו m^ םילהומ ו"מפ
 — [להומ היה :ךלמהש דע 'פ ר"שהש א"יפ ר"דמב

npn nmm ^b ןייה תגיזמ ^b vb» לַהָמ 5 * 
verfülschen d. h. den Wein be- ןייה 

 ,יא ייעשי) םימב לוהמ ךאבס מ"למ 66 ת 6186
 לכוחו לטוק ךתוח םייברע ירפוס םירמוא ןכו (ניכ
 ופקת רכשל 'מולכ ןייה תגיזמל הליאשהב ןייה
 סואיניזיג 'הל היעשי שוריפב mas תואמגוד ןייע
 לופאלא רפסל nnam ,להמ שרש ק"דרו 167 א'ח
 אגזמ .'פ מ"ב 573 ה"נכו .להמ שרש הנוי 'רל

r1 TS 

 ('היירב ןידכ התוא ןינד ('היירבה רחא 43353
 ל'צ] (תייכ) 'ם  [rsשלש לע שלש (ג"ימ| םילכב

 ('ההמנש  mesטוח  nsמ"יכ ה"יחא]*

 היולב .'ד הדנב י"שריפ ןכו ל"נה ע"לב ונינע
 ןכו ,תבקרנו היולב .ו"נ ףדבו  ^b'ורהטב ם"במרה

 לבא ז'כפסו ד"כפס 'ילכב .ב'ערו התלב אהוהמ
 'ורהטב  ^pט"יות ןייע ךורעב ןושאר 'יפכ  bwה'ד

 ר"כ 'ילכב לבא ,תילטמ ןכו  ^pלעב  unןושלמ
— [Imo man 

dünn machen, ver- Me ע"למ אָהְמ —( הַהַמ a 

  (dünnen('ב גונה ןי א 'מ ג ב הבורמ 'פכ
 לשו (אימ ,היפ) ינש רשעמד ארתב 'פבו (.טיס ק'כ)
 תוכיתח החממ b^ ךפושו C אהממ דיסב תורבק
 'מ ג ב ןמוקמ והזיא 'פב .ךפושו םימכ המדא לש
 אינוקו תפזו דיס איבמו (ד"נ םיחבט (הלועה
 ןושלמ םיקלח ינש ולא ארבתסמ ךפושו Ü ההממו
 (Or תוליהאד ןורחא 'פב ,(גיכ ,'ז תישארב) חמיו
 2"( — .אהממו םיקד היבקנש הרבכ ךותל ןתונ
 בלח החמה ןושמש ^ (p^ החממ בותכ תואחפונב
 עיייע הרעקב החממ ומכ ןינעהו Cp 'ילוח ועמגו
 .(דואמ קד והשעיו puso ושוריפש (ד חמ
 תעדכ אלו ,רומאכ ע'למ אוהש ןוכנהו ה"יחא]*

 -- [הזל םדוקה 'עמ ורזגש יוועל 'חה

"DN פב' (puizen, sechn&uzen bs, (ע"למ ona 

 לש הנטק הרוניצ (א'עס יצ תבש) יביקע 'ר
 תא הב ("ןיטהומש ייבא רמא איזח יאמל תשחנ
 ןיכתוח ןיא 'מגב ןיי ידכ איבמה 'פב ,תוליתפה
 הליתפה תא ןיטהומ ער ביל 'ציכ (* הליתפה תא
 הבעתמהי p^ (" אכושח ייודע ןיטהומ wb" ט"ויב
 רתומ הרואה בכעמו תלחג ןימכ הליתפה הצקב
 .'ציבל ^n 'יפמ קתעוה ה"יחא]* יהכתוחל
 י"שריפב ה"כו ש"ע א'עב תצק וניבר 'יפ טה 'עב
 לש ץימה תרסה 'יפש ל"נה ע"למ som .ל"נה ז"ואבו
 .הליתפה תייקנלו תחינקל ל"זר לצא לאשוהו םייפא

^naיריאמה  ^pטחמב 'יפאד, 'מולכ טחמ 'למ  
 305 'ציבו ל"נה תבשב י"שרבו !"יכה ריבע יצמ

m^אבנק  ibצ"לב אוהו ר"ייקומ  moucher 
 הליתפה לעמ nnb תרסה b^ ןעצטופ ,ןעצטיינש

 — wen] ינש ןינעב vo ל"נה 'ופסות ןייעו

w33 )5 .»"y (?) הקלכ חיולב : קר ייא ג"הרל ט"דסב לבא ךורעהו ןואגה םשב שירב היכו (f mein גיונב (i 
ma (iןוכנל  v33ג"ונבו ההממ ע"פרשבו ריפדב ח"כ )5  .ריפדבו  

n3 6 

 .החמנש ג"ונבו ההטנש י"כ ראשב אהמנש ויו

 .ןיטטחמש p"523 ג"ונבו טחמ y'"y my ןיטחומש יישרב (* .החממ ריפדב )7 .ריפדבו ייכב ה"כ )5 ,החממ

 יציב 'פסותב הייכו יודע ל"צ אכשוח ייודעל isum הכישח ייודע איפש ייפ טיוי ילה ז"ואב ה"כו ('%  ,ריפדבו י"כב

 Jn יעב ה"כו אבנק הייר .ביכ



 « Wm - לַחְמ 5 * הצ
tns *שלמ ל"נ ^ ,'א רתסאב (דחא סירס םש) ' 
 maghavan 'קסנאס ילבו magavan דנעצ

 סירס ראותל האנ הזו יושנ וניאש ימ mp לודג
 ןיפלחתמ v = ^ תואו ם"מו .אושנל לוכי וניאש

41133 

 tiefe תוקומע תוחוש) תורומחַמ ,תורומה מ >

(Grubenג"עס פ"ד א"פ ק"מ ^'^  

 רשכה לכאתנ תורומהמב ןתוא ןירבוק ויה הנושארב
 םיזרב םתוא !jsp תומצעה תא ןיטקלמ ויה
 'וכו תורומחמב 'יא ר"עס ג"כד ו"פס mb" 'וריבו
 םילהת) תורומהמב רמה שרש ק"דרה בתכו םיזראב

(^osונינע  cobןכו תוקומע תוחושב ומוקמ  
 'וכו תורומהמב ןתוא ןירבוק ויה הנושארב ל"זרדב
 הע קבב הלחת op "Ww ב'יפ  תוחמשבו ,כ"ע

mosימצע טקל  pimילואו ,ןיזאב אמקסלגב  
 y" ןורא אלב אוה תורומהמו ,ןור א ב מ'כב ל'צ

 .ר'עס mb רצ ן"במרל םדאה תרות

 was ist 11D ומכ b jm^ ןמו המ ןמ בכרוה) 125 *
(as?ירוחא .ג"כד ה"פס 'יבוריע 'ורי  paa 
na 

i25"ןמו"מ ןמ בכרוה)  "bnהז ןמ = ןה ןמ  
(aus diesemןהמ .ה"לד ר"פ 'יעיבש 'ורי  

 .'וכו ךל עדומ
: * 

 ונשריפ רבכ widerstreiten) דגנתמ 'יפ) םפהמ

 (Q'2^ n2 םםה 'עב

 תכפהמכ Verkehrung) הכפהמ 'יפ) אָּתְכיִּפַהִמ *
DDט"כ םייב9 , G'3ל"5 'נרת  

 ,םורסד אתכיפהמכ 'יפופד תצקבו

 ein Verkehrter) תוכופהת שיא 'יפ) אָנְכָּפַהִמ /

 (חייכ ,זיט ילשמ) תוכופהת שיא 'גרת

 .אנכפהמ ארבג

pip sb») "n5הלהבב רבד תושעו תויתפ  
(nürrisch, unüberlegt handelnט"פ ר"קיוב ) 

 בר )5 5 ?yw" בל ירהמנל ורמא :המד בוז
 וטא תאר ךיה אבל ירגפמל רמא הבר איעשוא
 יפו ה"חא]|*  .(התמוח ורהמי O55 םוחכ

p"ןינע הז ןינע : בל ירהמנל ורמא :רהמ שרש  
 םייתפהש יפל הזה 'לה אבש רשפאו תויתפה
 ע"לב רגפ ןינע ןכו .,'וכו הלהבבו תוריהמב םהישעמ

oןינעה הזבו .םב םתחשמו םירספנ וישעמש  
 — התחשהו דובא pay םוחנב piben שרדמה ןיבה

 ל"צ] (הילייחמו) יפטד ת'כו עידי עדימ ידיד
 :ב"כק x" כ'רד אתקיספ ,'וכו היל ןיבזמו [ילייהמ

cesהיל ליהמה היתיב רבל  aun ^bול ברעו  
 'עב ?wa איבה רמאמה שירו ,םימב ןייה תא

 ,טסק

 רבכ das Sieb) הפנ p^ .25> ע'לב) אָּתְלּוהַמ
 p own^ ה"יחא]* — .לה 'עב ונשריפ

 ר"בו :ט"כ 'ציבמ ןויצ וניבר איבה םשו ש"ע ע"למ
 אתלוהמ ךנמיסו :'מ תינעת a שרט ע"ייעו א"פס

y^"yלדג 'ע .שירב ןייע .א"י ק"ממ ןויצו להנ  
Grm snmןיליאל : א"פד ב"פ ק"מ 'וריב ראותהו  

 שרשו -- דעומה ךרוצל אדעומב ןנידבעמ איילוהמ
 ל"נה ראותהו — ש"מו ע"ייע להנ np ףדרנ לה
 ס"לבו 4« ע"למ הלמה תרזג יכ המוצע היאר

 — [תופלחתמ 'חו 'ה ן"ונו םימו לחנ

nb ע"ייע (afe, Flüssigkei) להומ * 

 םיחספ Weg, Reise) חרוא b^ מ"למ) ְךֶלֶהִמ *
 תואסרפ ^ םויב םדא ךלהמ המכ : ג'צ

 'עו i mw תואמ שמח 45 המ .3^ הגיגח

 .ןופלדנס

 ךרע ףוס ןייע (Gn Salzlacke einlegen םיִלָהַמ *

s(א"יר ,ג"ח) , 

Unruhe, Verwirrung (הַמּוהְמ םשהמ הנננ O23 

stürmiseh הלהבב רהממ םַהָמ לעפה כ"או 
 6 (eilenםידעב תשמשמהו 'מגב הדנד ק"פב

  C0התיבל המוהמש ךותמ  Cine psםירוחל
 .םיקדסלו  ^b.שימשתל הלעב רחא הטוהלש

 ר"להקב .כ"ע שמשל תרהממ י"שריפ ןכו הייחא]*
 המוהש ל"צ המהמו המוהמ ןורתיו 'פ ( neneןייע

nazb מ"למ המוהמ םשהו ,(ד"יר. 270 nen ךרע 
 תלהק) " o" 2ש"ע המוהמ :ר"להק ףוסב שרד

 לש בער 'ח 'ה תובא ,6ט"יק יב'ח אריס ןב ע"יע
 'למ ןמוהמ ןיבה " ,'א רתסא םוגרתבו המוהמ
 ךרע ןייעו .אתמוהמ לע ינמתמד ןמוהמ :המוהמ

 [אבה —

 לעפאב אָמה ס"לב ^s ע"לב = ימה שרשמ) D םהמ
(wegwendenתוראמ בר ויניע םילעמו  

 אניכסמ ןמ mp ימהמדו unn (v3 ילשמ)
 איה "ישומש ם'מה ה"י'חא]* | ,היתטוול ןאיגס
 — ['חב ג"ונבויַמְהִמ לעפאב ימה os יכ רקיעה הז ןיאו

 ,רייפרבו ביה דיל יב ,יא ויו י"'כב 2 (5 .תסנכמ now ג"ונב )? ,ר"פדבו י"כ לכב )!
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 6 )5 =) זמ - רחמ וצ

 יתכראה רבכ (ח" (aem ינגוובא 'עב ה"יחא]*
 ירבד יתדמעהו הלא תויסרפ תובית יתש לע רבדל
 אוה קרהמ יכ עדו ה"שע ma לע נ"רו ^om י"שר
 חצחוצמו קלחומ ריינ תארוהב פ"למ הלצאנו ע"לב
 פ"לב p^ הנושארו םצעבו רפסו רטש תארוהב דועו
 ?pt" המיתחו הביתכ mn תעבטב םותחש רבד לכ
 היגהל ל"נ ינגורבאו ל"צש ינגירבאו .םיסנ 'ר
 רעשיילפ 'חהו .ל"נה 'עב 'מושרה פ"למ יגנורבא

 — [ושרפל עדי אל

 דא םש 04. ע'לבו .Ole פ'למ) ינקרהומ *
 וניבר יג יפל : א"י r'y5 (םייסרפ לש
 .ש"מו ןינעה לכ ש"ע mob" 'עב

 'גרת beeilen "nb ^b) יחי ןמ לעפא) יחוומ +
 יחוומד ארבג (ט'כ ,ג'כ ילשמ) ריהמ שיא
 Sm ע"ייעו יחומד י"כבו

 לעפאבו מ'לב אצי ומכ פ"לב אעי ןמ לעפא) יעוומ
 םיבזכ חיפי hervorbringen) איצוה יִעְוא

 עיבי .אתובדכ יעוומדו 'גרת ('ט .'ה טיי ילשמ)
 ב"א) — .ארמימ יעוומו 'גרת C2 ^ םילהת) רמוא

"pחיפמה לעופו םו לוקב ובדמה לעופ י'לב  
 Wü י"לל ןויכ ב"ר ה"יחא]* ,(חור ףאושו

 ומכ ןוכנה לכא 109 א'ח רעלזייא 'הל ר'טב ןייע
 ילשמ 'גרתב :«$m אָעָי ןמ לעפא אוהש יתבתכש
 'גרת י"כב ה"כ אתמכח יעוומ : neon בוני א"ל ^
 יועמ — יעבמ bt םילהת 'גרתבו ןאכ ג"ונבו

 [.ש"מו yb y'"y cw" ןמ לעפא)

 רבכ ,dunkel pxupóv) 60000ש י"למ) ןדוומ

 ןייע הייחא]* יןורפסא 'עב ונשריפ
 ארקי) m5 ומגרת םינקז 'עו .ש"מו :ר"צק ,א'ח

saa"וקיתעה סודותו 'וכמוס סליקעו (ח'כ--ויכ  
 לעפה ונממו 609006 wy ('ג יבימ ייעשי) ההכ
 תישארבל סליקע ןייע nz תקתעהל 00

iW asב ,'ג א"של ', yn aר'ל יירברל םינקז  
 — t] ,ז" בויאל ;'ז

 ^Haar c55 פ'לבו רעש sip פ"למ אמ — זמ
 ארוקה 'פב (םיפעפע לש רעש %* פ"לב דועו

 יאמ ןנבר יעדי wn אל (איעס ח'י) הליגמה תא
 Rp mm רע 'וכו ('ח ,יד ילשמ) ךממורתו הלפלס

 nav מ'ד מ'למ עורי rem ןינעב הליאשה ילבו
axק"ב 20 תרהממ  at»ראות ,קעוצל ןירהממ  

 4345 רהמו עומשל רהמ ב'ימ ה'פ תובא לועפה
 טשפמה םשהו .,השדחה רבע 'לב ריהמ ומכ 'וכו

nnoי"פ ר"ב ] -- 

 'גרת Geschenk) הנתמ b 2m^ לעפמ) אָבָהומ *
 'גרתב םג 'יסופד תצקבו 2^ ,א'כ ילשמ =

 ma» spy ס"לבו אביהמ י"כבו om ,'ו ילשמ
 .יוועלל ר"תמעב תואמגוד המכ ןייע לקשמה

 ," "רדנ (השמל יונכ דועו העובשל יוניכ) יהומ *
 'ירדנ .וניבר ^2 התובש ע"ייעו יהומב רדנ

i^רמאד אתמומב םולכ רמא אל יהומב רמואה  
 .ן"רה b^ ןייע 'וכו יהומ

 'תליכמ Morgengabe) 265 ע"לב רהמ מ"למ) רהומ *

 ,ביכ תומש) ונרהמי רהמ ז" 'שרפ 'יטפשמ

(tןיאו רהומ וילע השוע אוהש דיגמ  mbאלא  
 ז"כד ג"פ 'ורי תובותכב םייונישב ןייעו 'וכו הבותכ
 ביתכ ויה ולא ,ז"כד ג"פר םש 'ורי ץובקהו ,ד'ע
 'וכו ירדה wp" .ה"מק ב"ב ,תויִרֶהומּב תולותב

"eהשאה תתימב ירדה תונולבס . 

 ,ו"ד ז"פס ק"ב 'ורי (י"אב רבדמ םוקמ «bu ריִהִמ *

^vוריו ד'ע ל"ד ד"פ םיחספ ' ryא"פ  
 לע bp רשע השש אוהש vnb ןוגכ ד'ע ט"לד

 ob רשע השש

 'עו ינקרהומ Tw ןייע ס"ט יקנרהומ ,ןירהומ *
 .ידרסמ

 »Sehriftstück, Q,6 ע"לבו $4« פ"למ) קרהמ
Diplomיוהיע) רדה 'פד ג"רב (םינפב ןייע  

Caoוניבר 'יפ (' [ינגורבאו] 0225328( יקרהומב  

 ילכ p^ ל'ז םשרנ וניברו ('ןינב qus לאננח
 [ינגורבא] (ינגירבא) b" םיסנ וניברו C תיבה
 פ'סב ןנירמאדכ המיתחו הביתכ יקרהומ םיחולש
 6ג"ע (mw ןיקסופ ןיא 'מגב ךשנ הזיא

 בתכה אוהו חנמ אכלמד אטפסב ינהד והייקרהומ
 ץלוחה 'פב שיו ,דחאו דחא לכ לעש אגרכ וב שיש
 (וימ (mai 6ותשורג ריזחמה 'מגב

 אכלמו חנמ אכלמד 6'אטפסב um והייקרהומ
 ביהיד ןאמל דבעתשיל אגרכ ביהי אלד ןאמ רמא

xaתוריח טנ ןיכירצו ןה ןירוכמ ולאכ 'מולכ . 

 בינש קיהעב )3 ,אנליוו םישב חיר ייפב היכו 'וריעב יפסותה ואיבה )? ,אנליוו םישב חיר ייפבו ינגורבא יעב היכו ('
 רהוי ןכתת וניבר ייגו אספטב יומיבו מ"בב i033 )5 .ריפדבו די בתכב )5 .ריפדבו € לכב אוה ןכ )* .תובילכ Des ייא

 .טפס ךרע ןייע
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 א"בטירה 'יחב ה"כו 'וכו יכמשר אזומטב שידקד
 וינפל תרחא 'יג התיהש הארנ י"שריפ ךותמ לבא
 ןאכ וברעתנ תואסריג יתשש ל"נו a'n בתכש
 הצמ 'עבו יכמשד אזומ דועו אקריד אזומ ונייהו
 קרי לש תלוספ p^ אקריד snb קר וניבר סרג 'ג
 "יפש הארנו ש"ע ח"מ ט"פ 'ילכל ג"הר רחא ררגנו
 ש"ע הצמ 'עב 'יארכ שק ונייה ץומ = אצומ ןינעמ

wmע"למ  oe»^יכמשד אזומ ןוכנה לבא -- שק  
 ע"לב sm אלצב y" שרפתנו אכמש D'53 ומכ

Jeוו  C Meerzwiebeln iolי"שרו  ^p 

 פ"למ רוזגל שי כ"או א"בטירבו ן"רב ה'כו די אלמ
son "p =וצמוק ] — 

Niaומכ 'יפ אזומ ₪  my"ץומ ,ץמ מ"למ  
(nn הפוס ותבנג ץמכו )איכ 278, (Gpreu 

 ה"נכו ה"יחא]*  .אלועלע הינילטלטיד אזומכו 'גרת
 דוקנ י"כ 'גרתבו 'ה ,ה'ל ;'ד ,'א םילהת 'גרתב
 y'"y אצומ gb םע אוה דחאו ןוכנ ה"כו םלוחב
 יכמשר אזומ םג ןינעה הזמ וניבר b^ םשו 'ג הצמ

 — a nb] ע"ייע דועו םדוקה qw לש

 אדה :ד"לד א"יפו תובותכ 'ורי (פ"ט) הבזומ *

 רמא הבזומד סמידבא 'רד אתלמוא

 Qno ורמאו :הב ומיר ש"ארה "גו 'וכו אב 'ר הל

 'גרת Wage, Wagsehale) םינזאמ (b^ ןונזומ *
 תצקבו ןונְנזומ )"5 :ט" איקיו) .ינזאמ

 יט .3^ ,ימ ייעשי) םינזאמב 'גרת ,ןוונזאמ 'יסופד
 ,אינזומב

 ,ד"כ 'ירבדל 'א י"רת Gehuld) ףזי לעפמ) ּפֶזומ *
 'א י"רתב ּופְזַמ ומכ אוהו ,םעדמד ופזומ ^

 םוגרת py השונ b wed^ ראותהו 'כ ,ג"כ םש
 mph :ופזומ ןמ הבקנלו w^ p םילהתל

 Yp,^3, םילהתל ;'ב ,ו"ט םירבדל 'א י"רת

 םיכרעה רתיו לומ ,ינכומ ,ךומ ew .חומ *
 'יכרעב הטמל ןייע לעפה ןייע אוה ו"יוש
 m ילב םידחוימה

 מ"למ (kórperlicher oder Charakterfehler) םגמ *

 ^ ,'א לאינד ומכ DUND jb עוטק אוהו

 לסלסמ התא יתמ דע ול הרמא 6 הייזמב ךפהמ
 6 יקוור com (איעס היע) ז"עד ג'סב .ךרעשב
 םירמש לש ןיקש b^ ,ןחידמ Cart יאמראד
 ראוכמ רתויו ,י"שריפ ןכו ה"יחא|* = yv לש
 ב"עס 'מ דצ ל"'נה 'ינומדק םינואג תובושת ףוסב
 םימכח וומאש ומכ תרמשמ יאמראד יקואר ל"זו
 תא ןילות 'מוא רזעילא [יבר] m) 6ז"לק תבש)
 ןיב אנש יאט ךל השקוהו בוט םויב תרמשמה
 אוה השקש ןויכ איזמד אנתיכדל ארמעדל איזמד
 ןכגנמו רעשה ןמ ךר ארמער [ןחידמ ל"צ] (ןמידמ)
 םינש ןנשימ עלובו רתויב אוה ךרד ןויכ אנתיכד
 ,הייזמ ןמ «Sj) 773 no — כ'ע שדוח רשע
 התרתס s'y» "p 'דהנס ^25( איזמ יאה .ט"ל ריזנ
 ,הייזמל ירתסו ר"כ b^ חרק D' ןשיה 'מוחנת ,הייזמל
 תא החלגו 'א י"רת ,ךייזמ ירתס :ז"טק תומבי
 — [השירד איזמ תי רפסתו Q" a2 0727(. השאר

 -hin- und her דונדנ ןינע < ע"לב toro ₪ זמ
(bewegenהרבתשנ 'מגב תופרט ולא 'פב  

 סמסמתנ לוספ +(* ךרמוה Go יילוח) הרדישה
 רמולכ ןותיקכ ךפשנ ךרמוה רשכ זמזמזנ לוספ
 לוכי וניא 'מולכ סמסמתנ .שאה Tuna גנודכ סמנ
 דנרדנתנ p^ זמזמתנ («sb אלא רומעל
 ("o וללוחי םיאפרה .דילומ וניאו 6רקרק תנו

 ה"יחא]*  .ןיזמזמתמ אירביגד רשפא 'גרת ('ה יויכ
 «m .ןיירבתי ןיזמזמתמר אירבגד רשפיא 372
 יונישד ארעצ לע 'ד ,ג"ל תישארבל 'א "רתב
 החומ זמזמתנש המהב ow 'ילוח — וזימזמתאד
 זמזמתנ י"שריפו .ןירד אחומ זמזמתנ םשו C הפרט
 ןושל p^ ה"מגרו כ"ע וילאמ ותצקמ חומהמ ןקורתנ
 ע'ל pap ןכ יכ הלועמ אוה וניבר 'יפ לבא רובש

 | == [ל"נה

was ny"b snb NID 1םילצבה ישאר  Zwie- 
belküpfeשדקמ שיאה 'פב )53 ןייע לבא  

 C22 "(mp יםישנ 'הב השעמב 'מגב
 "יפ יכמשד אזומ אקריד אזומ ליקשד האניג אוחה
 שריקו הקולח אלב תופתושב ויהש םילצב ישאר
 p^ ןכ ה"חא]* | .תשדוקמ הניא ורמאו ןהב
 כ'ע םילצבה ישאר יכמשר אזומ b bm^ ף"ירה
 (' אסירא אוהה 'חפונב 'יאדכ סרגש כ'ג חכומו

L : 5 

 :ו'ב mi pus י'כב m (i ומכ עילב .היכו קוור 'עבו ןאכ ךורע יסופד לכב ןוכנל היכ (*  .הירעשב םש גיונבו
 ,'יברע món תביתכ יפכ ןוכנ רתויה הזו יקואר : ףוסב ןילרעב יפד יינומרק יינואג 'שתבו  ,וקור ךורע י"כבו םש חיכואש

m3 (5 ,יאמראד אייזמד ע"פדב יחכונה יעב לבא קוור 'עב רדסה ןכו י"כב ןוכנל  ^( aniaהיימגר 'יפב ה"כו ךומתנ  
 33 ma )) .הלוספ החומ הזמזמתנש ףא ג'פר יילוה יפסיתב (5 .שקרקתנ עייפדבו ביה יזכב m (* .ןילוח "23

 .15 ףעלל ציגלפפ ןייע )9  .האגיג 57« ילואו ארבג i5 ףיירבו (5  ,ר"פדגו

18 
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 I :ו'כ 'גינח ^B .,'ד 'וריע תומוקמה הלא ןייע
 'ובותכ .ט"נ n'3: : ג'ל ,ג"ל ,ה"כ ,א'כ :ד"י 'מוי
 (RU ,ז'מ ,ב'מ :ו'ל :ז'כ םיחבז :" תועובש + ו'ק
 וזיצ 12/9 2 ,םומ היכי 70 תוחנמ TD :+ב'ג

 bs" ג'ל :'ל vb ims דימת ,ב"י : א"י 'ליעמ
 =- ,ןיימ זיפ

"osiומכ םילקד ילעמ גראנש לכ .): ג ע"למ)  
 -us Palmblüttern gefloch& המודכו תופיפכ

(tene Kórbe u. s. w.הכוסד ק"פד ג'סב  C2יאמ  

moum(תורצ) תועירי ןימכ ןישועי  'יפ ילבזמ  
 ןהמ ןישועו ןתוא puma כ'חאו [תורצק ל'צ]
 ג"ונב .ח'ר 'יפמ קתעוה ה"יחא]* = ".ןייוסכו תופיפכ

 אבא 'ר ילבוזרמ יאמ . , ילבוזרמ . . תולצוח יאמ
 ןכו ילבזמ קר w^ 'ב ןעכנימ De י"כבו 5208
 pi הארנכו םילבוזומ םוקמב ןכ W^ :'כ ךומסב
 םיסופדה לכב י"שרו :הלמה וז סרוג היה אל וניבר
 תחת ןחינהל העורל יושעו ('ש'זלוב זעול םינשיה

 — Balsak] אוה ילואו כ'ע בכשלו ושאר

j'2t^ys 3r לעפמו אָנְְבזמ oar onn * 
(Verküufer רכומ ^b הזה ראותה m3) 

0vה"פר מ'ב  v9אנבזמל יוו . + אנובזל יוו , 
 הינובזל היל יוו הינבזמל היל יוו זביו 'יפ ר"תסא
 ךיה אלו אנובז ךיה אל א"י ,'ג 'תפאל ינש 'גרתב
 אנבז )3 ?n2 "YE »5:155 הנוקכ 'גרת ,אננבזמ
 אננבוזמ M^ 3^ 3^ /1 'קזחי 'גרתבו אננבזמכ

 .ןבז 'ע רוע ןייעו

qmברעמ מ'לב ךסמ ומכ ס'לב ןכו == ע"לב)  
(den Wein mischen pmרדהנסד ק"פב " 

 רבדל אמיליא C05 'דהנ) הלגעה תפירע 'טגב
ob menn03 ,יז שיהש ביתכ גזמה רסחי לא יקפנ  
ow» ^bםימ םיקלח ינש גוזמ ןייש  "nsךכ ןיי  

 יישילש אלב ןירדהנפ תכשל אהתש רשפא יא
 Cmep יודהנס דגנכ ג'כ jn המכו ןירדהנס
 לא )3 b^ אשת יכ ימוחנ אשת יכ שיר ונדמליב
 וכרוצל תאצל םהמ דחא ךרצוה םאש גזמה רסחי
 ,אצוי וניא ואל םאו אצוי ג"כ DU שי DN ןיאור
 TD" 6]י ר דה נסב ' מ ג ב תונוממ יניד דחא 'פב

G5רסחי לא  amaהדנב '3 'פב )^5:  (E) 
 ("ינורשה ןייה ןמ ןיי דחאו םימ םיקלח ינש 6 גזמכו
 םדכ , , גלשב גוזמה ןייכ ביט א'פ םיעגנ שירבו

 חצ

 יפכבו 'ז א"ל בויאבו mum לכ םהב ןיא רשא
 ל"זרדכ ןכו ירסומ וא יעבט ןורסח ונינעו ,םואמ קבד
 ח'בה 'יגו ךיבש הפי םומ יארתש דע :ו"ס 'ירדנ
 Uy 'יחבז ^q ןייע הב רבד םוש ושוריפו םואמ
 'ורוכב ,יב תיאר םומ המ .ד"מ תוחנמ nw תלעב
 םומ :ח"ל ow ,רבוע םומ . . ער םומ ys ז'ל
 ןוזלח ע"ייעו םומ הז ירה . . םומ וניא ףצ ,עובק
 ט"נ מ"ב ,ךמצעב םומ שעת לא : ב"יק םיחספ .'א
 p" תומבי ,ךריבחל רמאת לא ךבש םומ ב'עס
 לעב .םומ לכמ הנובמ : ב'מ 'טוס ,םומ לכמ ןיקונמ
 תורוכב ןייע אָמּומ ירוס לקשמבו om yy םומ

ubט'ל . iaןיטיג  Yaץובקהו א"ער  "bib otro 
 byem :'ה 'דהנס my OUO a :v5 תורוכב
 תבכש תרוטק ד"ע ט"לד ב'פ 'מוי v" ,םשהמ הנבנ
 ,וממוהו ןימימת :ח'מד ד'פ םילקש 'ורי ,הממוה
 אלו וממוה אלו ב"יפס ר"רמבו תא הפי 'פ ר"שהש

 .'וכו וניקזה

 .3 nb ע"ייע ימומ *

 mappari) = ה 0000 'צמא («b ןויפּומ 0

 p" ןויפומ ןויקומ .מ"ד xU 'וריב
 יבשוי הב ושמתשהש Tuch, mappa םש לע ןויפומ
 101 סעלרעפל ש"טע ןייע קחשמ ליחתהל סוקרק
 ותרומת "יא ,ח"י ז"ע ילבבבו עגנקוד סשב ש"מ

 ,ט"נק ב"חב ע"ייע ןויקוב

 .ו"יו ילב םכרע iy תומ ,שומ ,רומ .קומ .ץומ *

 אתפסות Greigniss ערזאמ ןמ עוטק) ערומ *
 — ערואמ ע"ייע ערומה ןיעמ ג"פ תוכרב
 b ע"ייע my ןינעבו

 וא nar הב בירקהל היושע המב מ"למ) חָּבְזִמ
moy pmםדה  (Opferalarונרמליב  

 5 nim (^ "b 'מורת 'מוחנת המורת יל וחקיו
 אוה ימינפה חבזמ .םייח ח ,הכרב ב ,תוכז ז ,הליחמ

 םוקמ (men jy תרוטקה חבזמ אוה בהזה חבזמ

 שרד :" mam ה"יחא]* ,(ךרעה ףוסב

 "yn .רפכמ בבחמ ןיזמו חיזמ חבזמ תובית ישאר
 B הכוס .ב"צ תבש at תוכרב ןייע תושרד
 תודמ :ו"טק a'D. :א"ס םיחבז : ג'ק 'דהנס :ה'ג

 ד"פ ז'ע 'ורי ,ד"ע ו"'נד ה"פס ינש 'שעמ יורי ,ו"

 תרוטקה 'מ .בהזה 'מ ,ימינפה חבזמ ןינעבו .ד"מד

mmn wm (^  .בדפיר ms (?עטקמ  vyה'כ יכ יוכו  (Cי"שריפב ש"ע | .זיל ירהנסמ חכומ ןכו . py amas (i 

 םיקלח ינשו «j סוכ לש ישילש גזומ יוארכ גזומ אוהש ימ א"פ ר"רמב ןייעו )5  .גוזמכו תוינשמב Q0 .ונדמליב ומכ

 ,'וכו רחשה דימתמ תבשוי ןירדהנס nmn ךכ םימ
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 p'55 ה"כו to ר'אלבו — .'וכו גוזמה אוהו םלכב
NODDומכ אוהו  pun Q3 737) Mischung 3D 
onmוריעבו ' toה"ל 'מוי ,אניזמ יאה : yליעל . 

 ב'ב ץובקחו .אגזמ תיב 'גרת )5 יגיכ ילשמ) ךסממ
vyירת ב"ער  iורי ,ארמחד ' mn3'" ב"פס : 

 א"מ ח"פ תבש טשפמה םשהו .אנח רב אבא יגזמכ
 ,א"ס :'ד 'ובותכ .ז"ע Yy: םש ןייעו םוכה תגיזמ

 א"פ nao ^v sib ראותהו .ליעל דוע ןייעו
 יח יא ינש רתפא ,אגוזמל הירב הייח זמר ג'ד

pesאגוזמו : םשו ,אגוזמל היל  mmsןוהל גיזמ , 
 ץובקהו ,אמותחנו אגוזמ 'ה ,'מ תישארבל 'א י'רת
 ארמח אגזמ תב .ארמח אגזמ -- .ליעל ןייע איגוזמ

By owןייע דחא  TWארמח אגזמ תב  Yn 
 .א"יר

D?» 203 *ןדד י"גרת (המוא  a j^ mes»י"הרלו  

 11820068, -Ma אוה תצק תעדלו am (b ,'א
 .יוועלל ר"תמע ןייעו 8

qna) ןֶה ןמ ר"ל פ"ס ר"בב (םוקמ nu» NND" 
 (םכח) אנא רמא אגזמ ןמ ןירמא [ןיתא]

 — :ןידומע ןיתרת אלא הב תילו אגזמ [םיכח]
 .אזיגמ ע"ייע אגיזמ

 -Reise 32« ,25.2< ע"לב הרוזמ ל'צ) דזמ ₪
Gack[דוזמהו ל"צ] (רוזמהו) לצברה  

 וניבר ןכ בתכ 'ג רזמ יעב ה"יחא]* — .רוזמ ע"ייע
"byלש ר'א  ^bג'הר  Cn»רקיע לבא חיכואש  

 by אוה רחאו ל"נה ע"ל אוהו הדזמהו ת"לדב 'יגה
oהדצ וב ןימישמש קש 'יפו  qubנשמבו ' 

 ,ט"יותב ןייעו הדוזמה תוינשמב לבא ס"טב ס"שד
 ש"ע mb י"לב 'ג m 'עב «wz בתכ ןוכנלו

 — [ח'ער ,ג'חב ש"מו

 ,berechnen ןיזדנהתמ = ןיזדנהזמ 5 ןיזדנדזמ
Cerwügenה אי רה 'מ ג ב תופרט ולאב ") 

 םי"ימלתהש אלא ןכ רמוא ינא ףא ל"א (א'עפ חימ 'ילוח)
 תואחסונב בותכ ןיזנדזמ ב'א) — .רבדב ןיזדנרזמ
 ליחתמה רובדב ה"יחא]|* | ,(םימגמגמ י"שריפו
 ייאש 'א Yt י"כמ yon י"כבו ע'פר לכב ןיזרנדזמ "יא
 י"כבו ע"פדבכ nan לבא 5 ו"ו י"כב ה"כו ןיזדנרנזמ

OS 

 כ'הוי 'פב .('םימב גוזמה ןייכ . + בלחב גוזמה
 C הנשל (ביעס (web םיירומ וא vu התש 'מנב
 Sem) רמיא ותשו גוזמ אמלע ילוכ 6'ותייא
 םיחספ יבוע 'פב .('ורמא ימ אגיזמ אייח אנא

 חלוממ .גוזמ דחאו יח דחא 6 DUD ינע 'יפא 'מגב
 )* גזממ 6% 'שורי 'גרת היל ייל (mee שדוק רוהט
 ןיגזומ 6 א'ג ףד א'מ| תוכרבב m" 'פבו .אשדוק יכד
 pow דציכ 'פב ,םידיל ןילטונ כ'חאו סוכה תא
 .סוכה תא גוזמל p" שמשהשכ | (ו"פ םיחספ)
 ימ) רחש ב 'מגב הנוממה םהל רמא 'פבו

 רכושה 'פב ,אגזמב ("ארמח יכ ייבא רמא 6היל
 .התושו גזומ יוה אל רמא םאו CD הרז הדובעב
 (CR 'שורי 'גרת ('א ,ימ תישארב) םירצמ ךלמ הקשמ
 ילשמ) יתכסמ ןייב ותשו (" אכלמד אָיגוזמ [בר]
 גזמ ה"יחא]* | .תיגזמד (""ארמחב ותשאו ('ה ייט

 ןיי : ח"נ ז'עב Um ונשנ םהינשו ךסמ Dy ףררנ
 םשו ש"ע יוכו וגזמ אמיאו ל"א והמ ירכנ וכסמש
 ונתנ ביתכדכ ה"דב םש תופסותהו ירכנ וגזמש ןיי
 ןוקית אוה הכיסמ לבא ומצע ןייב הגיזמ + ללכה
 כ'ג ir םימכח ןושל אוה im כ'ע ןייב םימ
 ,גּוזָמ וניי .'ד 'בותכב ה'נכו .ךסמו גזמ שרשב ק"דר
 ג'כ 'פ אשנ ירפס ,גוזמ DID : נ"ד ב'פס הדנ ^«
 גיזמ אקד א"עס ר"נ 'בוריע ,יח הז רכש גוזמ הז יי
 .ה"נ "ירדנבו הינזמאו יל בה היל רמא אסכ היל
 םיחספ ,'וכו הימעט היגזמ .'ס מ"ב gpb גיזמאד
 הקותמ 'פ ר"להק ,סוכה תא ול וגזמ ב"מ b" י"פ

seןיגזמ ןירת : יתבר 'פ ר"כיא ,אסכ הידבע היל  
 302 .ה'מד mp ז'ע m :ל עפ נ ,'וכו יתש דחו
 ומכ גזמ רמאנ הליאשהבו — .רתיהמ וכרוצ לכ
 Gn Zorn aufwallen, zu םעכה ררועמ שי ע"ל

mb! Zorn aufregen)ןיתרת ה"מפ ר"משב ןינעה  

pesםינפה יתש ג'פ ר"בד ןייע םיחתור ןיגזמ  
 Tem- 3b םשהו — ,ה"שע ןיסעוכ תאו ינא סעכב

peramentושמתשנו .ער ךלמ לש וגזמ ח"כפ ר"ב  
 ,בוט גזמ ורמאיו השדחה רבע ןושלב הלמה וזב
 םירדגה רפס ירבד הלאו .האופרה ןושלב םגו ער גזמ

6n)גזמ  swתויכיא תולעפהמ שדחתמ תוכיא  
 עיניש ידכ םיקלחה ינטק תודופיב םיאצמנ םייכפה
 םתוחכב ולעפתישכ רחאה בורכ םהמ ns" בור
 המרתמ תוכיא יללכמ שדחתי np ךותב םתצק

 .יקפג ג"ונבו Des ייכב היכו (5  .אנשיל onim יזיפו ר"פדבו א'פדב ןוכנל היכ )?  .ךתפ יעבו שייע עוטקב ייא )!

 ייל .ןכו ירמא ימ אבוט אתרופ אנא ירמאר רמיא 'יגה וניבר ירפסב יילש הארנ ייגה וזט (5 | .ןנבר דוע ייא ויו ייכב )4

 .שייע רואיב בחורב גייונבו .דילק דצ ימויל סיד ןייעו pus י"כב ייל ןכו ירמא ימ הליתתכל דבעיד אנא ירמאד רמיא

i723 )*וברעתנ תואסריג יתש הארנכו אוה רתוימ ןושלו ברעמ גיזממ דבוע  "mיא י?רת ןייעו ברעמ ונייה גיזממ יכ  

 .אגוזמ עייפרבו מ"ק י"כב ה"כ )*  .ארמתכ ג"ונב (*  .ריפדבו ב"ה דיל ו"ו ייכב היכ (1 | ,גיזממ היכ ,יל םשל

m» (f?11 35 ,וכ יט קוספל ילרתב ) רייפדבו י"כב )1? | .ארמח ויתשיאו ג"ונב. 
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 'ישארבל י"שרב לבא אבילד אתינוזמ אתפד ח'מפ
n^דעס ע"ייע אתרעס :רתוי ןוכנל 'ה . 

das הרענ ^b mns לעפמ) אָחיִפוזַמ mets * 
  (ODrohen,ח"כ םירב תרעגמה 'גרת 5)

 9nD^ תרעג 'גרת ןכו (אתיפוזמ י"רתבו) אָתיִפּוזמ
 /3 םש ןייעו רח תיפוזמ .^r ,'ל 'יעשיל יט חיי

 .ותלוז mn יב

mb yy mms Om * 

 ךומס ןורדמ sym bm לעפמ Pme — לחזמ
 איצומה 'פב CWand- Dachrinne לתוכל

 שוריפ הליחזמה ןמ םדא טלוק 6 טיצ ^3 ןילפת
 וב ןילחוזש לתוכל ךומם ןישועש ןורדמ םוקמ
 ןינב לש אהתש םימעפו ץראל ןידרויו םימה
 תירקנ יכהלו םימה וב ןילחוזש ןורדמ poa ןישועו
 לתוכה !oy ץראה by ךלהמש רבד לכש הליחזמ
 Dy C2 ,ביל םירבד) בותכה ןמ ורקיעו ןילחוז ארקנ
 ךלהמ ץראה לע םלועל שחנה יכ ,רפע ילחוז תמח
 הליחזמהו .(לחז ע"ייע) ןילחוז םימ ונינש ('יכהלו
 טינ (DU אנמיקואו ('גשמב :חינ ביב) הקזח הל שי

om6ב"כ 22 רופחי אל 'פב .ןינב לש הליחזמב  
 אכה תומא עבוא הליחזמה ןמ לתוכה םיקיחרמ
 pube ('ןויכ יפ (6'ןניקסע תעפושמ הליחזמב
 jo םינבא איצומו (עפושמ לתוכה הבוג יצחל
 ולוכ .לתוכ 3 ןינב som prr ןיעכ לתוכה
 יבועל ץוחמ ןינב אצויו ףדוע לתוכה שארב אצמנש
 וזו voy ןירבוע גגה לש םימהש המא ומכ לתוכה
 תקזח 'פבו .("ןינב לש תעפושמ הליחזמ איה
 pa» ^b הקזח הל שי הליחזמה «cm s םיתבה

yup mbןמ הטמל היילעה לעב לתוכב  ain 
 הילעה גג 7335 הלוכ mmis חורב המא רועיש
 חרזמה לכ ינפ לע םורדל ןופצה ןמ ךושמ הלוכ
 ןיתתושו ןילחוז םימהו המא רועישכ חול לש ובחרו
 הינכו ה"יחא]* — am לש ורצח ךותל הז לש וגנמ
 התוש התיהש הליחזמה ט"פס nnb אתפסותב
 D p'p) ייבוריע אתפסות ,'וכו ןיקשמ תדרויו
 הלעמל גגה תושר םא הליחזמה םע . . םדא ףרצי אל
 : "יד ED) 2/5 'ורי "וכו "nne א םיחפט 'ימ
 ח"ר 'יפבו .תומא עברא תושר הל שי הליחזמה
 ןינעמ הליחזמ כ"ג ראובמ 065" פישב) ייבוריעל

 -- [ש"ע םימ תדירי

 אוה הז יפל ילואו ךרעה עצמאב ה"כו prose ט"ק
 ל"צ זאו קפתסמ boo "bts ריבשמה תער יפכ

 'פו ע"למ אוהש יתער לבא לעפתהב ןיזרנתמ
 A'n3 ש"מ ןייע לעפתהב sum run 'עב הרומאה

 — [11 חרעהבו ב"כר

(der Sprengende, Priester מ"למ ma לעפמ) הֶּזַמ * 

 שורפ הזמל ול ןירמוא א"יפ mb אתפסות =

 תוכרב 'ורי mnm ^b הזמה ןהכה אוה b^ ךירחאמ

 y'"y ר"ע ז"סר ר"ם תינעת "וריבו Ty ז"ד ד"פ
 ,ח"כ תוכרבמ ןויצה 'יפב ש"מו 'ג דמ

mw» *רעשה יחל אוהו מילמ (*) אָּתּזְמ  
Thürpfosteהב רשא הגטקה הליגמה )2.  

 העובקו א'כ--ג"י ,8^ ;'ט--'ד 'ו םירבד תוישרפ
 המ :ב"כ ןישודיק 6א הארוהב (תיבה חתפב איה

 וזב 'גרתו דמועמ ימנ תלדה ss דמועמ הזוזמה
 — nr שרש p^r ןייע הפיס וא הפיקס הארוהה
 הזוזמבש תוישרפ יתש ח"כ תוחנמ C5 הארוהב
 תבש ןייע ny nim annes mmo :ג"מ ow ,'וכו
 ץובקהו ז'טמ r^p ^55 :'ג ז"ע .ב"ק מ'ב :3/5 :ג'כ

ninmמו* ' ^« nbusח ': :n^ב'ל תוחנמ  : 
 &^ ז'ע arb תוחנמ אתזוזמ ר"אלבו האלהו ג"ל
 כ ^N ;'ט /ו  םירבד nn qunm"  ץובקהו
 .אהתזוזמ C ,יב nOnp היחירב 'נרתב םיונכבו

  msלכאמ ינימל ראות םש מ"למ) ,82088
(Nahrungsmittelרדונה א"מ ג"פ 'יבוריע  

 םירדנ 'וריב אבוהו םימו חלמב mb quen" ןמ
Yeט"לד  ryתימעטמ אל רמאו אטילח ליכא  

 'וכו ןוזמה jb רדונה ןנינת wm sev הדהב ןוזמ
 ןושל רחא 'ירדנב וכליה רמאד הישאי 'ר הל רתפ
 w'y 'וכו ןוזמ ןייורק mo לכש ןיינמו הרות
 םיחספ .ד"צ פ'ר ר'בו ג"ע ny mh ריזנ 'וריבו

(snpאנוזמ ר"אלבו ס"לבו .ןוזמה תכרב  nnורי ' 
 אעראד אנוזמ jb ןוזמ לוכינו ^m 'ג תישארבל 'א
 mb 'ובותכ .'ל 'יבוריע .ד"מ תוכרב ,הברה דועו
 :ח"ל :ה"ל תוכרב jy ינוזמ ,תונוזמ ץובקהו אנוזמ
 םיחספ n^ "mmy: :ח"נק .ט"כק oii תבש

qpו"ע 'מוי . ysה"כ :" תינעת .ב'ל .ז"ט . 
 .'ז ןיטינ iro תובותכ : ג'ס meo ח"כ ק"מ
 ב'ב 'ורי .ז"'ט bn" ב"עס ח"ק 'דהנס .יי .'ט ב"ב
 ר"בב אתינוזמ דיחיהו -- ןינוזמ Uy DOT ט"פר

(iהיכ (5 .אינ רצ ביב סיד תעפושמ הליחזמב ןניקסע יאמב אכה ג'יונבו ם"ש י"כב היכו )*  ,יכהמ ר''פדו ט"ק ייכב  
 הלוע bn m" )5 .עפשמ ע"פרשבו ,ריפדבו טיק יייכב ה"כ )4  .ייל עיפרשבו ןוגכ ר'פדב לבא 'ציניוו יפדבו Bp י"כב

2n אוה רחאה שנריפה הזו ל"הזב םימו ןדגנכמ היד ףוס :ב"כ ביבל מיטש לעב ןושל תוכיראב איבהש ייפ cy 

 .היישע
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 ג'מ פ'ר ר"ב הינש הארוהבו — .ןינעה לכ ח"'שע
 .ב"ל v (Omas^ ול ריאמ היה קדצ לזמ
 op aem ןינגטסא ע"ייע ילש לזמב יתלכתסה
 bp תבש ,'וכו לזמב האור mm כ'פ הבר תומש
 ג"עא .'ג הליגמ mn והיילזמ ווה אל והניאד ג"עא
 הילזמ ma my ש"עו wn והיילזמ wn אל והניאד
 שיו רישעמ לזמ םיכחמ bre א'עס ו"נק תבש ,יזח
 לארשיל לזמ ps sos ןנחוי ירו לארשיל לזמ
 bre אלא םרוג םוי bro אל :םש ,ןינעה לכ ש"עו
 היל תיאד םדא :'ב ק"ב :ג'"נ םש ,(' םרוג העש
 ירב :ט'כ תינעת sore הל mos המהב . , אלזמ
 א"י b תישארבל 'א י"רת moro עיר Lo הילזמ
 ר"להק n2 br 'ג ,'ט תלהק 'גרת sso אלזמ
 אתוכזב ואל .ח'כ ק'מ ,הילזמ vob לכה תא 'פ
 .ה"ק מ"ב ,אתלמ אילת omms אלא אתלמ אילת
 בשעו בשע לכ ךל rs י"פ v3 ,ףידע ירת יבד לזמ
 bn" לזמ תיל ב"יפ ר'דמב 'וכו עיקרב לזמ ול ןיאש
 הינימ ליעלד המב ימח לזמ תילו היל םידקד המב
 הנומא יכ *תחכוה םשו ל"נה ירפסב yr" 'וכו אלא
 ומד רשא םייסופה תובלב השרתשנ תולזמב
 ץילמ ךאלמ שי שפנ לכלו רבד לכל יכ םשפנב

"nsראאורפ ארקנה  = Fravashiוז העד דגנו  

 לאושיש 'מולכ לארשיל לזמ ןיא םרמאמ רמאנ
 ילב DR יכ ינוניב הזיא חכו די תחת דמוע ונניא
 םירבד שי תאז לכב ארובה תלשממ תחת םיתניב
 py  תולזמה ךוליה תונשל הצור mopn ןיאש
 תלהק 'גרת כ"ג "ייעו .לכה ה'ד :ז"ט הדנ 'פסות
 םשו .אשניא ינב ןוהב ואירבתיאד אילזמ 'v ,'ז
 אלוכ 'ב םשו 'וכו רזגתיא אילזמב sow 'א יט
 ןינעש המ -- 'וכו רזגתא אימש ןמ אילת אילזמב
 אלדומ ,אלדמ ל"צ םלוכב אלזומ ,אלזמ 'גרתב ןוה
 ליחכ י"כ 'גרת ןכו ,ש"מו ym 'עו למ ע"יע

o6כ ', qm O^הירתעדכ ג"ונבו אָלְזִמ ] — 

^S לז ע"ייע .א'ער 'מ prob aoo» Nor * 

35sמ'למ)  ^pםינשה תשלש  (Gabelג"י 'פב  
 .(*האמט גלזמה C לטינ "מ יילכב

yvy misב זמ '. 

 ילוא וא Gesünge תורימז 3ש5) פ"למ וא) טומזמ
 תורימז םיענ >> פ"למ sem טוטזמ ל"צ

 זישרוד ןיא 'פב Crhlichkeif, Lustbarkeit קחשמו

 יזמ ר'ע 2127 ב"פ יאמד v" (םוקמ (DU יזמ *

 יפריא י"כבו ןיזמ ד"פ 'יעיבשד אתפסוחבו

 Meis אוה 28 דצ רעיוביינ 'ה תעדלו ןייזמו

T5(ןוצרב הער תושעו לושב תוארוה יתשב)  
 .ב"ער ,ג'חב emt =( 9t 'עב שרופמ רבכ

 ה"פר 'טוס v3^ תגגוש noma הבקנ ילבו
 ,כ"ד

 הלחלחו nm העונת ןינע עוז ןמ bye — עייזמ *
Cerschüttern, erschreckenקיול 'א י"רת ' 

 ראות ץובקהו .עייזמד . . עייזמ אלד ט"י ,ו"כ
 יליל ןמ ךנירטיו ד"כ ,'ו רבדמבל 'א י"רת םידשל

^b porםידיערמה ןמ , 

sm) bows *םיבכוכה תורוצ  Siembilderב ') 
 שרשמ Gehicksal, Glück) דג pap ל"זרדב

p" sn» 5nשרשב  buשמשל הזה ןינעהו  
 םילזונ ome יפלו nos c5 morb) חרילו
 'ר תעדכ אוהש ד'עפלו כ'ע ןכ וארקנ םתצורמב
 ^j םשה web רשא 2: ע'למ ;moi הנוי
 Station, Absteigquartier תודמעמ .2)<< ץובקהו
 אלה הנוי 'ר ירבדו לזנ 'ע סוריוזת סואינעזענ ןייעו
 ל"זו .רעיוביינ 'ה 'צוהל 869 לוסאלא באתכב םה
 יב לע רמאי לזמ דעו ג"ע ז"נ דצ םירדגה רפס
 ב"מ pon היהי רשא רועשה םהמ דחא םינינע

ponוא םיבככב קלחל רדגי רשא לגלגה ןמ  
 תמשרנה הרוצה אוה רחאה ןינעהו mme תודוקנב
 ארקי רשא הרוצל םימודמה םיבככה בצמ רועש לע
 «m v) ייג יפל) : ב"ל תוכרבב ןינעה הזמו .כ"ע הב
 לאושי תסנכל הל רומא ךל איבנל ה"בקה רמא
 רשע םינש דננכ ('םימשב יתארב תולזמ ביי
 ליח םישלש וב יתארב לזמו לזמ לכ לעו םיטבש
 ןוטהרו ןוטהר לכ לעו ןוטהר םישלש יתארב 'וכו
 'וכו ןויגלו ןויגל לכ לעו ןויגל םישלש וב יתארב

yuרטסנ  xmליש  qupןוטהר . b»יפל  
 םידמועו המחלמ יכורעכ bn םיבככה םייסרפה ינוימד
 ש"מ ןייע םימשה אבצכ הז תמועל הז תוכרעמב
 תבש .האלהו 92 םידשהו םיכאלמה לע ירפסב

ayתולזמו תופוקת , "rvאל :ז"כד א'פר םיחספ  
 pw ד"לפ ר'ב p" לובמה תנשב תולזמה ושמש

Ubדע  sowאטח  vnןיכלהמ תולזמה ויה  
 וכוליה רמוגש לזמ שי 'וכו תוריהמבו הרצק ךודב
 וכולה רמוגש לזמ שיו המח בכוכ ןוגכ .emn ב"יל
 וכולה רמוגש לזמ שיו הנבל sem םוי םישלשל

(iדיפ ,יז רבדמבל יא יורי יגרת , ?) 3  ,םרוג לזמ : דיפ תומבי( i433הלטינ , +) זיצר ,גיתב רטסלמז עיייעו. 
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 לע .ירפס ןייע פ'לב הלכח יכאלמ ןינע ןכו :ט'ק
 אבוה .ר"נ פ"ר ר"ככו — .59 םידשהו םיכאלמה
 םישוערפ םיארקנ ר'נקתת זמר ילשמ 'קליב

 יתיב יקיזמ םיבובזו םישותי

  (StriegeD. C NDBpIDיפ 52 בהזה 'פד ג"סב 6
C wn עב ונשריפ רבכ אתפקזמ' 

 הלעת 'ולכ קיז ומכ b sppub^ =) (*תקזמ
wy" (Graben, Wasserbehülterהלעת  

 הכרבה nbyn אתקיזמ 'נרת ^G5 m אימ)
 אתכירב תקיזמ 'גרת ה"יחא]* |.( הנויל עה

n^ ב'מ nb m^ w/o גרת ןייע דועו אתיליע' 
— [t^ 

 ירייז Q(Pressbreti ירוזמ 5pm. mae" =  רזמ
 .רייז 'עב וגשריפ רבכ (ג'כק תכש) ירוזמו

 קתענ אוהה bn" לכו ח'פר ,ג"חב ע"ייע ה"יחא]*
 םשו .ה"שע (אנליוו פ"שבכ םש תב ש ל ח" ר "פ מ
 תא וב הכמ סבוכהש yy ילכ ירוזמ שרופמ

 — [ןכאה לע םידגבה

 בוגמהו הרזמה COWurfschaufel מ"למ nre =) רזמ
 y3' ונשריפ רבכ 0 י'ד םוי לובט ; יז גיי יילכ)

 .םיחפט הרזמה ירישו ז"פר ב"ב םילכ 'תפסות .בגמ
 'יפריא י"כב א"יפר 'וחנמ 'תפסותב תרזמ ל"ג הזמו
 .תרומ "יא 'פדבו 'וכו עבורמ תרזמ pes הל היה רונת

  mm =( Wbהדזמ ל'צ =  wnע"לב < 25,
 . (Reisesack, Ranzen iolיילכד כ"פ םירכהב

em)הרזמהו לצברה ףא רמוא הדוהי 'ַר  ^bסיכ  
pinusעובצ דונ םירמוא שיו ךרדל הריצ וב  

 הריצ 'גרת ןכו ךרדל הריצו םחל וב םושל חותפו
newsב"מ , imתומש  isיא עשוהי ;ט"ל  (v 

 םש לאעמשי «wb הרזמהו הז אוה יכהו ןידווז
 תואחסונב .בותכ אדווזמ ב'א) — .רוזמ ילכה
 הייחא]* = .(הדיצ ןינע אוחש ריפש יתא אתשהו
 יתוריעהש ומכ ת"לדב 'יגה רקיע יכ ב'ר ירבד םינכ
 qun ma ךלה וניבר לכא ש"ע דזמ 'עב 325
 דצ םש 'ילכל ט'דסב i'm איבהש ד"א תובקעב
 b^ תייטב )0 תויוזמ ה רז מ T's הדזמהו ל"זו 5
 y'2 אחרואל ןידווז 'גרת ךרדל הדיצ וב ןינתונש
 'ג דווז 'עב לבא ןאכ וניבר ךירעה ד"א יפל כ'או

^pלאעמשי 'למ ןוכנל  mbןאכ 03 קפס ילכו  
 ל"צכו רוזמ אלו דוזמ ילכה םש ךרעה םויסב ל'צ
 ט"יפב W^  ןוכנלו | .תויוזמ םוקמב i'm 'יפב

 — טומזמ בק

 6ינב כ 6ד" mum ('הבכרמב אלו 'מגב
 p^ ,הלכו ןתח יטומזמב תוארל ןיצבקתמש םדא
 — .ןחמשל ידכ הלכו qnn ינפל ןירמואש תורימז
 ויל בוי םימיענב [םהינשו ל"צ] (םהיתונשו) 8'3(
 «m ה"יחא]* .(ןיטומזמב ןהינשו 'גרת (א"
 ep םייסו ,סהיתונשו ם"טב םש Dx ןמגרותמב
 י"כבו .'טישפב ה'כו אימיסבב י"כ annm" תורימז
 יטוטזמב 'ב י"כבו יטומזמבכ ל"צו יטומזמכ ס'ש
 הנינעש ל'נה פ'למ an^ וז םג םייקל שי ילואו
 ןיקחשמש קוחש ,yb" י"שריפ ןכו החמשו קוחש
 ןורגב bw ^p hee 'ברע הלמ יפכו .'םהינפל
 לוק תארוהב פ"לל קתענש +ימזמז ,םוזמיז ע'ייעונ
 ןינע םג הז b Dy^ ביכרהו תורימז vez) "b הרמז
 ועשיילפו יוועל 'ה 'יפש המו הינש "יפרפ הלמ
 תוליבא 'כלה העד mv רוט ןייעו -- ומלהל השק

"DDא"מרבו א'צש  pw.וזב ושמתשהש רוטה  
 --- [חלכו ןתח יטומזמב םש םיקפועש העשב :הלמה

«o^ /n (ילשמ ny לכב 'גרת (Zeit jbt (ומכ (18 * 
  523.ןמזמ

DID *סמזמלק ע"ייע . 

 Lied, Psalm רישל ראות (nu אָרומְזַמ ,רומְזִמ *
 ,'ג (enn ךודל רומזמ :'ז תוכרב )56

 רמא יכה םושמ דע 'וכו היל יעבימ דודל הניק %*
 ןושארה םדא O'Y הזה רומזמה b vpn" .רומזמ
 (ט'ק לש ארומזמד אניינע הלוכ ד"לפ םשו ,ורמא
 'וריו ד'עס ^r ד'פ תוכרב 'ורי תורומזמ ץובקהו
 yy ה'סד ב"פ תינעת 'וריו xy ves ז"טפ תבש
 תירחא בוט 'פ ר'להקבו םירומזמ ר'פ ר'קיוב לבא

 .ןירומזמ

 םיִנָז ץובקו ןז ןמ לעפה ראות o parra^ :ןונזמ *
von verschiede- םינוש םיניממ "D 

(en Artenוניבר "גו יוחמת ע"ייע א'מ ז"טפ םילכ  
byיג ' amm 

p"B *לעפמ)  puליעפהב  ^b puaדיספמ  
 ער חורל ראות ('ב 806 0
(Oà-on2 ,א'מ א'פ ק'ב 'Oדחפב ןייע קיזמה  

Qnaקיזמל טרפ ב"עס 'פ 'מוי .תומוקמה הארמ  — 
 ווה . . ןנבר יב pus אוהה הוה :ט"כ 'שודיק
 mos ani 'ג ,'ח 'להקב לבוח ומכ b^ "12: יקזתימ
 'ג תוכרב ןיקיזמ ץוכקהו יב אלבחל אקיומ ושר
 :ה"ק 'ילוח :ז'ק מ"ב 3 םיחספ א'ער 'ו א"עס

p e Ex LC ו רש יא CBE DG 

i 5 

mo (tה"כ )5 ,ינבמ ע"פרבו ט"ק י"כב ןוכנל ה"כ )*  ,ריפדבו ויכב  vssארזה ע"ייע )5 .ב"ה  met vmה"כ )*  

 .ר"פדו בה ייכב ןוכנל היכ )* qus ע"פר ראשבו ישמא 'פדב



 108 — qna = ןרזמ — מ 0 NS נק

 כ"מבו םירועשה ןרוג תא mw הנה ומכ השרפה
 .ל"נ ןיאו םדוקה 'עמ שרופמ

"TID *חרזמ ןמ ראות)  Tn (sichא"מ ו"פ  
 תורנ :םש ץוכקהו יחרזמה תא ןשדמ

 הבקנ ריחיהו .תויחרזמ תורנ ט'מ ג'פ םשו ,םייחרזמ
 yb תוכרב יורי — תינופצ תיחרזמ א"מ ד"פ םש

 ,אייחזרמ ל"צ אייחרזמ ,מ'ד

Os 2)l^ ע'לב בשע ro ב'ר תעדל) ןוירזמ oem 
 צ"נלפפ ףעל ןייע  pom 247אוהש

das Aus- הריצע ןינע 2b ע"לב ריז cw לעפמ 
  (pressenםיחספ יברע 'פד ףוסב םיחספ תכסמ

  Gnךורעה לעב .ארכש יתשיא אלו ןוירזמ יתשיא
 תובית יתשב ימ 'עב ןוירז ימ סרג  Dייפ י"שר

nns הבית איהש יל הארנ ךא ןתשפ תרשמ ^o 
 הלוגס ול רשא בשע ןימ לש ערזו ןיערג השוריפו
 יכ ןינעה םעטו לאעמשי 'לב ארקנ ןכו קירהל

 רכוע רכשה  sunהשועש הממ רתוי לשלשמו
 ג"ונב ה"יחא]* | הז ןיערגב יושעה הקרהה הקשמ
 ןוירז ימ ם'בשר י"כבו .ס'ש י"כב לבא ןוירוז ימ

  poxm ^b yi niןויריז וא .ןוירוז םיסופדככ
 "בשרו י"שריפ הרזגה וז י"פעו ריז וא רוז לעפמ

 ןתשפ תרשמ ימ  yy['ד רז ' ירייז --

 ט"יפ קרפמהב (םינפב ןייע Matraze ןרזימ =) ןרזמ
 אוהש לכ menn ןמ אצויה ןרזמה "מ 'ילכד

"bץבושחה םילודגה םדא ינב ןינתונש רמצ דגב  
 אטיפט זעל «wb תועצמה לכ תחת ןהיתוטמ לע
 קתעוה ה"יחא]* — .('ורזימ לאעמשי ילב ורקיעו

i'm "bbםש יילכל  b"ןרזימה  "pרמצ ידנב  
 ןהיתוטמ לע םיבושחו םילודג םדא ינב ןינתונש
 דגב ןינתונש ולא השעמכ אוהו תועצמה לכ תחת
 עונמל [םהיתוגג :ילוא] «"qma תפשב רמצ
 תוכורא תפשב ןילודגה ןישוע ןכו תוריקה ןמ רטמה
 'ד רזמ לעפמ הארנה יפכ הלמה תרזגו כ"ע הטמה
 הזו גראנו הוטנש המ ונייה הנבלב תורזומ ןושלמ
 לבח b^ 2525^ ע"לב ןכו Tapet ךורעב אטיפמ
 שי זאו רקיע תועצמה לכ nnn גשומ ילואו גראנ
 ארקנ ןכו רבד לש ןותחת 5« 'יסרפ הלמ לע זומרל
 תעד איבהש ירחא ש"רו nnns שובלמו יוסכ
 ט"יו דוע mom ךורעה חסונ יפכ ךורעהו ןואגה
 הטמה לע אצויו הטמה לע ךורכה רוע אוה ןרזימ

 ב ב
P, VIT T HU IIS A3  

 רוע לש ילכ אוה הדוז מו ל'זו 0553 ם'במרהל

sw»הדיצ 'גרתו םהיתונוזמ םיכרד יכלוה וב  

 שיו םיונישה נ'שו mm y כ'ג ןייעו כ'ע ןידווז

 ה'כו ש"ירב כ'ג «ia סרג לצבר ya יכ ףיסוהל

 — [פ"טב םלוכו םילכב ס"שר הנשמב

 (םינפב ןייע die Spinnenden תורקומ =) זמ

 ואשישמ ON ףד אימ) יטוסב ו"פ אניקש ימב
 'מגב 6*'טוס ב א"פבו הנבלב תורזומ הב ונתיו
 תורזומ הב ונתיו ואשיש אלו (נ'עס 0 תורוסא ולאו
 3'2 ("יפ ןיטינד &"53 ףוסבו .,הגבלב
 תוורזומ הב ונתיו ואשישמ רמוא

 b^ ,'וכו ירונ ןב «pn 'ר ול רמא 6 הנבל ב

 תוחישמ הנבלה רואב תווטל תוצבקתמ םישנשכ

 הורע רבדב הוריכזי םאו ךכו ךכ הישעמ תינולפ
 ,הכלה ןכו רורב רבדב רמוא ירונ ןב ןנחוי ^ אצת
 הנבלב תורזומ םש 'יטיגב י"שריפ ןכו .ה"יחא]*
 תוחיש חושל ןכרדו הנבלה רואל קושב men םישנ
 "א ןכו :'ו 'טוסב י'שריפ $3 ןייעו 'וכו תולטב
 b^ ןכו .רנה רואל תווט םישנו םש "יטיגב שרופמ
 ('א םד ץ"ייעו המוד ה"ד .ז"כ יטוס יופסותב אבוה) ח"ר

^nתורזומ  nvשרופמ ךכ ר ז ש מ ןתשפ תווטש  
 כ"ד Ye? "mb 'וריל ותנוכו כ'ע לארשי yos 'מגב
 = תורזומ ינת 3n" תיא תורצומ ןנינת ps ד"עס

 תורזומ רמד ןאמו רמע ןרצמ תורצומ רמד ןאמ
 לכוי דועו רזש ונייה רזמ הז יפל כ"או qns ןרזש
 יפלו דגבה תא עיקפב דנאו רפת 20 ע"למ תויה
 תולזומ ומכ לזע = לזא ןמ תורזומ ריבשמה תעד

 — [לזואמ €^ ,ז'כ pin מ"למ

yon) "iתחשומ "5 29«  (verdorben seinפב ' 

 :רוטפ תורזומ םיציב וא 6מ'ק ייליח ןקה חולש
 הציבכ השענש Ch ,הזכ רברמב) ירמז ,חלשלמ
 ע"ייע ה"יחא]* ,רמז 'עב ונשריפ רבכ תרזומ

 תומוקמ ראשו : ב"פ WD" נ"שו (GU GUT 'ה רמז
 לעפהבו ב"ער ה"ל mo us בז 'ע mp ןייעו
 אוהש לכ רזממ אבי אל ח"מר Cb אצת יכ ירפסב

sessןוכנ אלל היגה ל"ומהו  [s mb — 

 antreiben תכלל רהממ 25 ע"למ ר"עפל רזמ *
(um 18806 Schrittבויא) תורזמ ל"פ ר"כ  

noתוריפה תא רזממ אוהש אוה לזמ , , 65  ^p 
 ןושל 'יא י"שרל emen 'יפבו ולושיב רהממו שיחמ

 י"כב ןוכנל ה"כ )*  ,רחא ןויצל qun ןיטיגב ס'טב האלהו ריפרבו איפדבו Gsm דיילו יבו יא Ya י"כב ןוכנל ה"כ )!
 רזימ ריב י"כבו qu דייל י"כבו ורזמ יבו יא "ו י"כבו ב"ה י"כב היב (5  .עטוקמו שבושמ v2 ראשבו y/b33 ב"ה

 .ע"פרב היכו
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 םיחפפל n'i 'יפב שרופמ ןכ ה"יחא]* | ,יערה
bnםיחספל ייפב  ^B :n'Dאיה ויברק יוחימ  

 mob המודש ךר ןמוש ומכ אוחו אייעמד אקריש
 ארקנ mob המודש ןמושה הז לעו יער תויהל בורקו

"moויברק  ^emףדל  "Pb ^b m'Dויברק  
 איעמד אקויש 'יפ יעוה איצוהל ןיכסב ןבקנמ
 קובדה שרפה ומכ םיעמב קובדו חומל המוד ןמושה
 ̂ ןיכסב אלא הרירגב אלא קרפתמ וניאו םיעמב
 'ג קרש 'עב ג"הר םשב וניבר b^ הלאה םירבדכו
 ןנחוי 'ר p^ א"עפ ג"לד ו"פ םיחספ 'וריבו — .ש"ע
 ןירומיא לטונב הארנ אהי אלש םעטמ ויברק יוחימ

nbילבו — לוונמ חבזמ  ^pוניבר  "byחיר  
 ,יה רבדמב) ט"למ אוה mb" יכ רמוא יתייה (רומאכ

^b G3םיעמה חונק  nmע"ייע .ת"פ ב"בב החממ  
"b "wn." nbש"ע א'עב ] — 

 השענו קרטמ p^ םש רכזנה ע"למ 'ב הֶהַמ 5 חמ
(Gerdünnen, auflósen p"מוא רזעילא ^| 'פב ' 

 וא'ער מ"ק תב ('ה צי ב pan121222 ןילות
 וחממ ןיאו iones תבש ברעמ ושלש לדרח
 םימב קד ums ןישועו ןיקרממ b^ ב"א) — ,ילכב
 'יא וניבר ^32 ה"יחא]* | ,(ההמ ע"ייע ןייב וא
 ש"פדבו ש"ארבו ף"ירבו י"שרב ה"כו פ"א ס'ש 53
 ייסופרב י"שריפו דיב אל לבא ילכב החממ ג"ונבו
 6: ד"פק רצ תבש פ"'ד) ך"ירפיטשיד ןילבול דע םינשיה

 n"! auflósen, zerweichen, distemperer צ"ל אוהו

 ר"ירפנמשיד והחמה ה"ד א"עס ה"ל םיחפפ י"שרב בוט
 ,(יל ייכב) ר"יפנשר ס"טב ןבקנמ ה"ד mb ףדבו
 םדוקה ךוע לש יוחימ ןינעה הזמ י"שריפ םשו

mss seamוהחמה .ה"ל םיחספמ  "ys y we» 
 'תפסותב ה"'נכו — .'ב mb ע"ייע א"מ ה"פ ינש

"npeלכואה דחא (ב) א"פ  "nsוכו התושו החממ ', 
 ט"וש ,םימה רפעה תא החממ ימ ח"כ פ'ר ר"בב

o^ wesתועמרב החממו הכוב ליחתה  ib 
 לשובמ קיקר ר"ע ט"כד ג"פר םיחספ v^ לעפ בו

sowהחמנ , "vג"פ תינעת  vp"ןכא ע"ייע ר'ע  
 ע"ייע הובגמ םג 'פ ר"להקו ח"כפ ר"ב .נ"שו ןיעוט

nbג"פר םיחספ 'וריו ל"נה .ה"ל םיחספ ליעפההב  
 ב"פ ינש 'שעמ 'ורי ,ץמחה תא החמה Ty ט'כד
 : ו"נד ז"פ ריזנ v^ ראותהו .בלחה תא החמה :ג"גד

 — ץּוחמ והדוע

 האכה (pip bbs מ'לב אָחַמ on ₪  חַמ
2'D23 C(seehlagenתא ארוקה 'פד  

(nme =( nms- qwe =( ןרזמ רק 
«vmןרזימ שרופמ ם"במרה 'יפבו ,כ'ע הטמל ץוח  

 ןכו abes oue ע'לל ןויכו ש"ע גורא רוזא אוה
 יילכב ה"נכו — .גורא רוזא Ris ,אָרְזִמ ס"לב

Dvבזה אשינ ר'מ  byלעו הטמה  penםשו  
 .ןרזימ הל ךרכו ו'מו ה"מ םשו queen לע אשינ
 ) [ןרזימ ל"צ] «qi ט"פ מ'ב 'ילכ אתפסותבו
 תשרופמ הז יפ לעו 'וכו הטמה תא וב ךירכמ אוהש
 py םינינעה בברעמ היה ב"ערו ,ש"רב 5^ תעד
 ש"אלב םייס ק"העו -- קבח ה'ד םש ט"יות
 — [הסכמ b Kulter^ יעצמאה א"לב אוהו ןרטלוק

paםד םיאלמ ראווצה ידיג יפ אקְריִזִמ =  
 (lutgefüsse am 8אצמוא ') יעיב 

 נ"שו ה"יחא]|* — .ץמא 'עב ונשריפ 025 ("יקריזמו
 יקריזמ והמ וניבר ^6 אל םשו תואחסונה ייוניש
 vo ץבוקב  ןילוחל י"כ ה"מגר "יפב לבא יקרזמ וא
 םידיג 'קריזמ .ל"הזב בותכ יתאצמ GUOv ףד יגנא
 תרזג ןינעבו כ"ע םד םיאלמ ןהש ראוצבש םילודג
 םד אלמ רשא ילכ מ'לב .py אוהש ל"נ הלמה
 םד םיאלמה ראוצה ידיגל לאשוהו ונממ ןיקרוזו
 אקרזמ (האלהו ^m 3^ ,'ז רבדמב) pub 'גרתו —

 יקרוע $53 vena תארוה ןכו 8pm 'א י"רתבו
 — Ader, Gefüss] לוכק ילכ דועו םדה

piרמכמ אותכ 'גרת )0(  (ייעש Aכ ') יקרזמב 

quusןורסחמ יתמגרת אל ה"יחא|* =  
 רשא למג ^p bo^ ע"לב יכ עדו (*הלמה תעירי
 iw ופלע ךינב ונינע כ"או ,ובגמ ףלשנ ואשמ
 ואשמ רשא דוצנה למגה ומכ תוצוח לכ שארב

nowתֶרָמְבְמ 'למ רמכמ 'גרתו ונממ , nys25 
 תיברעו 'טישפהו םינקז ן"יע לש תוקתעהה לבא
 וא סומינארעיה תעדכ דירת ןינעב אות וניבה
 0900009 בשע י"ע וקיתעה ןכלו האית ןינעב
 סוריוזת  םוינעזעג | ןייע Mangold )^ .אקלס
 יגרתב man sym 370 ב'ח ןאקיאזאראיה טראכאבו
 !ןידצמ ינמירכ וא ימיר אמכ :ןדצמ יקרזמכ תחת
 תוקתעהה םע nns mnn זאו אקירומכ ל'צ ילואו —
 nm "ms בשע כ'ג (Gaflor אקירומ אתויהב ל"נה

"y?רכדה דועו הלמה וז 'יפמ ויניע םילעה  qu 
 — [דומיל

 ע'לב ןכו חומה ריפהל p^ חמ םשהמ ל'נ) חמ
(Centmarken 25(.ח'פ) םיחספב םירבד ולא 'פב  

 איצוהל p^ ןיכסב ןכקנמ רמא אנוה בר ויברק יוחימ
 po Pd cao ior 0 ששב רה ל בש 50 יא +0 4306 ו-0 6 וא QI kal A ate TOUS לי ו רנו - <<

n 1אצמוא :ד'ע םוחפפבו ,יצמוא :גי'צ יילוחב (? .ןרזח סייטב ייסופד תצקבו ןרזמ סג יפריא "23 םשו קרפה ףוסב ה'כו (  
 0826116 y" הקיהעהל אבנ ל"מרו )* .ץמא ya היכו אקריזמו בח via )5 .אצמוא יולוחב םג ץמא יעב סרג וניברו

noo )*קייהעב ייל ןרצמ . *) v3 533 n'aריפרבו . 
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 abwischen mp ןינע ייפ מ"ל בורק mms = חמ
 'פב abkratzen pm) ןינעכ אוהו i ע"למ

 (*ינונחה (א'עס Tb ףד יי n^ ביב) הניפסה תא רכומה
 ויתולקשמ החממו תבשב םימעפ ויתודמ חנקמ
 וא גופפב חנקמ חלה תודמ b^ .תבשב nns םעפ
 אביו םכותב ןייה וא ןמשה שרקוה אטש דגבב
 ןיכסב החממ ןהב לקושש תולקשמו ,הנוקל דספה
 הנקישכו לקשמה לע רבד םוש קבדנ אמש ץעב וא
 ימחל xp" תא (''קיספב (*רכומה דיספי םהב
 וסינכה (C) וצ 'פב ר"קיובו (.א"ס 7Y כ"רד אתקיספ)

 ורעקב החממ ליחתהו ול sum ולכאו לישבת ול
 o הלעא םיחמ תולוע Oe wo םילהת) ך"הה
 ז"'עשת זמר סחנפ 'קליב אבוהו 'תקיפפב ה"יחא|*
 ולכא ןושאר לישבת וסינכהו רתוי תוכיראב תצק
 ליחתה ול ברעו ולכא ינשה ןכו ול ברע היהו
 תולועכ ךל הלעא םיחמ תולוע ךכ הרעקב החממ
 לבא הרעקה תא החממ אוהש הזכ ךל הלעא םיחמ
 לבא ן וש א ר לישבת םשו וניבר ^23 W^ ר'קיוב

posומכ ^5 ט"עת זמר ףופ וצ  bwךורעב , 
 ןוטיבוקא 'ע ע"ומבו ןיטבק 'עב ןייע רמאמה שירו

"mm vyם"ארה  n»ב"בל ם'בשריפב ) ^pהחממ  

 ה'כו n) יהיכ ייעש) העמד 'ה ינדא nmn מ"למ
 הפיו ה"מגר 'יפכ קחמ ומכ ונינעו ,ב"בל טייותב
 «yw nnb אלו — עבצאב ma ר'קיוב כ"מ ןויכ
 ה"ד ד"פ תומבי 'וריב שרד 0 05 םירג לארשימ
 ר"תסא ,יוחמ ומש ןיאש תא , , יוחמ ימש תא ג"ער

"bהיה יוחמ 'גו ךלמה סירס אגה די לא : דקפיו  
mmר"רמבב טשפומה םשהו ,תולותבה לע הנוממ  

 םירבדב רהזה ('ג :א'ל ילשמ) ןיכלמ תוחמל שרד י"פ
 : טשפומה םשה mp — mobs n"mb םהש ולאה

"moע"יע  mbהאחמ ונינעש המו — ש"מו 'א  
 — [ןורחאה המ ע"ייע

ans =( n5ע"למ יחמ  C8ומצעמ קיחרה , >> , 
 von sich weisen, sich losmachen וילאמ קתנ

und einem Andern zuweisenעפ פ"למ ('ב  — 

pay QJקובידו קודיה  (anfügen, sich festsetzen 

 והחמה (א'עס א"יק Ry ב"ימ טיפ (mua לבקמה 'פב

 'פד ג"רב -- רבוע ws ינחלוש לצא וא ינונח לצא
 תיחמ ארהנמ ןקלס יכד (%(ז": תש השא המב
 ןכו הניתנו המיש ןינע ב"א) -- .('והיישירב היל

 היל אניח מ (היכ «nou דמוע הליגמ ה
 הלגמה תא ארוקה 'פד ג'סבו א תפזרמב
 C082 "p אחומא הל וחמו (ב'ער ^b פש ערפמל
 אלש ינפמ רמולכ הדקדק לע וז העומש הכמש
 מ"ל ב"א) — .השודק םושמ אלו איה העיריה ערקת
 nbvij"y: (n :חיצ םילהת m5 ואחמי mmm הז
 'מגה a^ הייחא]* ,(תרחא איה יכ ארמגה

 םג יכ םינויצהב py אל ב"ר לבא mns הנניא
 ןויצ טמשנש ןעי שובשב ךרענ והומדקש םיסופדב
 ג"סב דע הלגמה תא ארוקה 'פד ג'פב jb ןושארה
 ןויצה איבה wes" 'פדבו הלגמה תא ארוקה 'פד
 וחמו קר ונממ איבהו ינשה ןויצה טימשהו ןושארה
 ןושאר iub mp תכייש וז יכ 35 רבסו אחומא הל
 יעב אבוה ןושאר ןויצו .חמ p ע'בשפהב ןייעו

snsינוקת יפל  ma. yyעב ןוכנלו ח"ער ' 
 תואחסונ uus" ג"שו ,ד"ל תוכרב םג נ"שו בזרמ
 אתפרזאב הז 'עב סורגל העט ב'רו ,אתפזרמ ןינעב

 y3' א"סב !n'5 אתפזרמב ג"ונבו אתפזראב ליצו |

 וניבר 'יג םשו םשו אתפזראב סרג בזרא 'עבו בזרמ
 ינש ןויצבו :אניחמ ג"ונבו ס'ש י"כב ה'כו ןניחמ
 הל וחמו לש p^ ןינעבו bi nbn תועטב םפדנ
 כ'ג ןייע םימעפ 'ב :ט" הליגמב 'יאד אחומא
 po" ה"עש b^ "ואב ה"כו וניבר 'יפל בורק י"שרב

v4ודקדק לע הכה וז העומש רמאש רחאל  
nsusד"ער א'עד א"פ הליגמ 'שורימ עויס  

 ערקי אל המל הכלה םא אחומ לע היל יחמו
 לעבש mb חכומ כ"ע הכלה המל ערקי אל םאו
 ןויצ םידקה וניברו -- ודקדק לע הכה העומשה
 קר ןורחאה הז יכ :ט"י ףדמ ןויצל ,ה"כ הלגממ
 השלש י"כבו "ינושארה 'יסופדב יכ עדו .הליאשהב
 המל יתערי אלו רחא ךרע גוסב וללכנ םיכרע
 ה"נכו — ,רדסב vn וירחאש מ"אפדב ןוכנלו
 לודג ונבל יחמד ארבג אוההל היתיזח ^u ק"מב
 אלא היל יחמת אל אקוניל תיחמ יכ .א"כ ב'ב ,'וכו
 מ"ב 'א Vb y'"y ,ח'צ ק"ב .ינאסמד אתקרעב

imbפ"ר ר'ב /* סלפ ע"ייע .,ז'ט הגיגח .ז"ע 'מוי  
 'וכו אניחמ יחמ תרמא ps הל רמא ב"נ פ"סו א"מ
 ,הכה 'גרתב nim ,בלגמ 'עב אבוה רמאמה שירו
 ,אָחָמ םשה אבוה םשו ןמגרותמב ןייע ףוגיו ,ךיו

sanoגרתלו הָּבִמ 'גרתל ' pun m Tכ'ג  
 — [יוועל 'הל ר"תמעב תואמגודה

 סייד) ילופאנ תוינשמבו סיש י"כב ח"כו )*  .קוחמל ךירצ )*  .ש"מו ךרעה ףוסב ןייעו ימא יפדמ ץוח ע"פדב הל )1
 הרימה תבשב תחא הנקמ רדומ «mm n לכבש ינונח 5m ביבל (v ה"מגר ייפב ןכו (+  .ונונח ג"ונבו (.ו"לק דצ ביב
 :שבתשנ וגממו 'ספב ריפדבו ,'ציניוו יפדבו י"כב ה"כ (* y" רתו' ןילקושו םולכ םהב קבדג אמשד ויתולקשמ קח מ מו
 ריישירב תחת ו''ופדב ל"'צכו ישמאו יליזאב יפרב ה"כ )" .יתופסוהב ןייע )9 .תשרפב תועטב puip יעבו :קוספב ע"פרשב

 .ןויצה לכ ייל wp ייכבו והיושארב ב"ה ova ריפדבו
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 M חמ — mms =) חמ וק

 ייעשיל asm  ,איִיִחַמ דכ ג'ע י"ד nb תבש 'וריב
n5םשלו :; איִחָמ 'ה  "b n^אָחַמ םשהו .ןחמו  
owהאכהה גשוממ ללפה הנבנ ילואו — ^ ^  

 םיגראנו םיכשמנ גרואה דיו לגר תאכה ידי לעש
 -- [הז םע הז םיטוחה

(oy ךרדכו ַחַמ מ'לב ₪ עילמ que) mp = nb 
das Beste, Krüf- רבדב ראופמהו חבושמה "b 

ügsteראות אוהו  Y^3 (Krüftmehl mepoיפד  
 ( אחימ ms תיאד לכ G'yo v5 תבש) הריכ
 ןיכרבמ רציכ 'פבו ול 6* ym] ל"צ] (הפיו) קמטצמ

owי'שפמד אלקחד אטהיו 'ןייה ןמ ץוח  
 ג'סב ,אחמק b^ .תונוזמ ינימ ארוב (" אחימ היב
 — .יסיסחב חמימל cm םיחפ) העש 55 'פד
 .(יסיסחב אחמק חמימל ביתכ תואחסונב ב'א)
 הריד ק החממל ג"ונבד ב'רל ןמדזנ ד'ט הייחא]*
 y3' ה'כו b^w י"כב 03 "יא וניבר 'יגכ לבא יסיסחב

conיונישה לע ב"ר ריעה אל םשו  yo)ילהב  
 pw םיחספב ןכו .א"ער א'צ םיחספ bn" ג'ציר

mbארדיק היל  "boniי"כבו  p'wוחמ  mb 
 ב'עס ט"ל םיחספב ןכו ,ש"ארבו ף'ירב ה"כו יסיסחב
 y'"y אנשיבאד אחמקב ארדק שיניא יחמיל אל
 לעפה אוהו — םש ג'ציר 'לה ןייעו .אנושבא
 ס"ש י"כב לבא םש תבשב ה"כו אחימ םשהמ

namי"כב לבא תוכרבב אחמק ה"כו אחמיק  p'w 
namםילהת מ"למ אוהו "איה איהו אח ימ ד"א,  
Dלעיפב לבא 'ו ,ה"כ "יעשי לעופה ונממו 'ו  

 non רדעה 'מולכ wow ומכ הללשה ןורתפ ןינעב
 — ['א חמ ע"ייע entmarken (חומה)

 ,Gehimm 'א nb y'"p )2 2&4 גויא מילמ) חמ
Markאָחומ ימראו ס"לבו ) mbרבכ] ודקדקב  

 איבה pen ל"צכ ה"יחא|* = dps 'עב ונשריפ
 תוחנמ (ג"ע ביד איפ תומבי יורי ,'מ תומבימ ןויצה

 :מ"י הליגמ ,'ג םפר ע"ייע Ub םש «mu :'פ
 5 'ילוח .'א רקמ ע"ייע .ו"נ תוכרב .'ג חמ ע"ייע
 הרידקבש המ לכ mb א"עס ה'מ םש mb לש םורק
 nn ע"ייע אחומ היב חנתמד :םשו ,חומכ ןודינ
 'עב ןייע אתפסותה "גו ןירד אחומ זמזמתנ : םשו
 ;ה"ל «m םירבדל 'קנוא 'גרת ןייע me .'ב זמ
 35.03 םירבדל 'א י"רתבו ns 5 בישל 'נרת
 רקש ןיללממו 00 ,טינ ייעשי) למע הרה 'גרת ,אָיְחּומ

  sysארקמב ה"יחא]* = (יהולע יחמתי ףיקזו אי |

 והחמה ל"זרדבו םשוי ןויצ תרוצמ 'יפו אחמתי ביתכ
 וילע הלתיו םשוי ונינע ה"כ nega כ"ע ינונח לצא
 b^ אחמ מ"למ ורקיע יכ הליאשהב קר אוה לבא
 מ"במ ןויצהו אחמ שרש טשריפל מ'צוא ןייעו הכה
 וקתניו ומצעמ קיחרי ךפיהב םא יכ ןינעה הזמ וניא
 מ"למ p^ ט"יותו .ש"ע ב"ערו י"שר «b^ ולצאמ
 .ל"נה ע"למ אוה ד'עפלו תרנכ םי ףתכ לע החמו
 -רביא ש"אלב וקיתעהל ןויכ הפי ב"ש תנש ק"העו
 וקתנמו וקיחרמ תויהב יכ überweisen = ן'זייוו

 5b" לבא ,-- וילא תונפל רחאל ורסומ היה ולצאמ
mnoםוקמב העיבקו קודיה .ךפיהב ונינע תבשב  

 bos" ושח אל ע"בשפהו ב'רו ל"נה פ"למ דחא
 דצ אובטב) ויתנמס ינא םגו וניתואחסונב ןויצה לכ

(XVIס"שב 'ילש תואחסונמ תומוקמ תמישרב  
 ןעכנימ י"כ ס"שב ורוקמ יתאצמ התע לבא ונינפלש
 יתווחאל wb אניזח on (oom o» nw 'יאש
 ארהנמ ןייתא ןקלפ יכד והיילע ןרפק אלד
 תקתעהמ חכומ ןכו "עוהיישי רב והל ןתחמ
 יכית לבא «bm Go?» ce תבשל p3^ ח'ר
 ברד היתווחא אהד ןנבר והב ורזנ אל אתלילח
 6תח מדב) ילבט n" עשוהי 'רד הירב אנוה
 ןהישארב אתלילח יכית ינה [ןתחמדב ל'צ]
 יפלו כ"ע ורש ידפק יווה אלד ןויכו ידפק ווה אלו
 ןיקדוהמו ןי ק בודמ ויה אתלילח יכית 'יפ ןינעה
 ל"נה 'רזעב אחמתי םג ןינעה mm ילואו ןהישארב
 — [יהולע יחמתי ףיקזו 'ט ,'ז רתסא unns ןכו

TUN המב 'פד ג"רב Geben 248 ^b sm =( n5 

 ( ne ninאחמד ןניקיסע יאמב אכה (א'עס
smeרד הירב אנוה ברדכו ' C punרמאד  

 'מגב ותמש ימ 'פב ,ורזג אל גירא אוהש לכ
 תבש) תיבח 'פד ג"סַבְו (דיכ תוכרכ (*דמ וע הי ה

 בימ (mmo5 (*העש לכ 'פד ג'"םבו (הימק

 גרוא השעמ a^ והניתחמ אתיחמ (*אדח והלוכ
 ה"כוה"יחא]* nó דבוע 'גרת )3^2 טיל ;בייל ,חייכ תומש)

 תבשב לבא :ח"נ 'ילוחב ה"כו תוכרבב ס"ש י'כב
 יכו "ילוחב י"שריפו .והנתיחמ אתיחמ םיחספבו
 (יגרתב טיל (moz ןושל םלוכל םתגרא תהא הגיראב
 רדפמש הגירא ישניא ול ורק רובד ןוקתד יחמ דבוע
 לעפה ה"נכו ,םיחספל י"שר ןייעו ('כ'ע וירבד תא

mai )'אחמיד ר''פרבו ךורעב יציגיוו יפדב היכו אהממ אחמד םינשיה ייסופדב ייישרבו ס"ש י"כב היכו בייהו טייק ייכב  
 הייכ (* wb) דצ פ"ד) סייש ייכב יילו עשוהי 'רד הירב אנוה בר רמאד my ג"ונבו (* ama היב אחימד 21723( אחממ

 o ע"ייעו )5 .אדחב תבשבו תוכרכב ג"ונב לבא יפרב םיחספבו תוכרב פיש יייכב היכו (5 .ריפדבו י"כב היכ (+ .ריפדבו ייכב
 .ריפדבו י"כב ה"כ )* ,ייל ר"פדו ב"הו ט"ק י"כבו )3 ,ר"פדב היכו תינש םעפב p" י'כבו ב"ה V32 הייכ sw) ךסמ

(f?אתומ םימעפ יתשב עיפרשב לבא ר"פדבו י"כב , 
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^e) Npo2ms .nb3n *תדלוי  (Gebürerinע"ייע  
 ,נ"שו (ר'לש (arm לבח

 טרפב תובשחמ בשח b €^ y'bs vu^ גוחַמ
 -über Ráthsel nachden םירתסמבו תודיחב

ny" kenולכאש 'ג 'פד 2/23 )0253 ןייע וניבר  
 ק"פד 'מגבו 6 ועתשמ גוחמב יאסרפ 6 ו"מ תוכרב)
 ןירומ b^ ('אכלמ ימק גוחמב יוחמ «CU הגיגחב
 הז ןישיגרמו ןה זמרב םהירבד לכ 'מולכ תועבצאב
 רפסב b^ ןכו ה"יחא]* — .הז ירבד הזו הז ירבד
 ינשב י"שריפב ןכו םש תוכרבל םיסנ 'רל חתסמ
 תודיחב 'עה שארב רומאכ 251 זמרב גוחמ : תומוקמ
 — [םישעתשמ ךומנ לוקבו שחל ירבדבו םירתסמכו

 N'ES ןירשוקש רוזא b^ תֶרגְחַמ מ'למ) רגחמ
 (דימ) 'ילכב 4^ p3 (Halskette' המהבה

 nnn ןיושוקש לבחה אוה, b" רגחמהו ךמוסה
 ה"יחא|* |(? אריילפ ומש זעלבו "רושה ראוצה

"eb pnywmדוע 'יא םשו 10 דצ ט"דסל ג'הר  
 ןוכנל mane ומכ קאניזלא ל"צו תייטב קאניבלא
 yb ראוצל ביבס רשק 357! em רעשיילפ 'חה
 ךורעב אריילכ ד"עפל ל"צכו ט"יאלב ה'כו 6
 אריילמ וא ט"ק י"כב אריולפ וא אריילפ תחת
 b^ ךורעהו ןואגה b" אבוהש ש'רבו ,'ב ו"ו י"כב
 ט"יפכו .ךורע לש זעלה אלו 'יברע הלמ אל
 mm לזרבמ דתי כ"ג .אוה רגחמהו e^ ם"במרהל
 "33 ינשה 'יפב ב'ערב ה'כו m um הצקב
 תטשב ךלה ןושארה «b^ ט"יות ןייעו רגסמה

 — [והרכזש ילבמ ךורעה

 .'א nom ע"ייע 7^ "יכרע (םוקמ םש) זוחמ *
 ןושלבו .אזוחמ ב'פר ^55« אתפסותבו

 : ב"ל דימת הארוחה וזבו .ריע nnb י"שריפ ןושאר
 — יזוחמ ןיתיש xy: ב'ב ץובקהו [mno אבב
 ךרכ ינב י"שריפ אזוחמד . . אטהיר : ז"ל תוכרבבו
 .אבה ךרעמ b^ אטחר 'עבו רפכ ינב יאלקחד וכפהו

 ע"ייע (םירגיטה ףוחב עודי םוקמ «pv אָזוחַמ *
 : ד"כ תינעת :ט'נ תוכרב אזוחמ ינב

 עיייע b, 'ציב ,ה"ם nmn .םש ם'ד 'ייע פ'דב
 : ו'ק מ"ב .יל ק"ב y "שוריק s^ ov ןייעו ('ג דג
 םירחא תומוקמבו .ד"ק : ד"ע .'ו 'בוריע .ג"ע ב"ב

 ומוקמ םש לעו 856 איפארגאיג רעיוביינ ןייעו
sop)אבא  ^ovר ,ג"פר חלשב 'תליכמ יזוחמה ' 

Metu N LUE (a n0 1 ood AT WANT MN V 

. y FU 

qmeריבשמ לעבו ק"דר ןייע ןוירהל הבשחמ המדו  
 ןיאו erdenken קיתעהו לעפ אוהש רבס שדחה

[b — 

verbie- 9^ ע"לב 15 ye) sme — חמ דג 
(ten, wehrenאחמי יד 65 0 58333  

 הייחא]* — ,בוכעו העינמ ןושל e^ [הדיב] (הידיב)
 אוה ןמו 'ד ,'ח 'להק 'גרתב v cepa אוה .ןכו
 rb .ו"נ : ה" םיחספ ל"זרדבו היריב me ארבג
 ןיא א'פס םילקש אתפסות םדיב וחימ אל . . םדיב
 אלו א'פר תובותכ 'תפסות bien T ןיחממ
 םדיב היה n'3: תבש : די ףוריצ ילבו .םדיב וחימ
 : ט"כ 'כוס 'וכו םהב וחימ os :םשו ,וחימ אלו תוחמל
 mb ב"ב ame אלו תוחמל םדיב קפיס היהש
 םינש ינפב החימ : ח"ל םשו יִיּוחַמְל היל יעביא
 ,התחימ : םשו (םימעפ המכ) תוחמל ^s תובותכ
 ,הָחַמַמ השאה ד"ע ה"לד ח"פר םיחספ v^ ,איחממ
 ודמע : ךתמוק תאז 'פ ר"שהשבו .ןיחממ : םשו
 ב'ב הֶאָחְמ םשהו — מ"וכ ודבע אלו ןמצע לע וחימו

nbתובותכ ב"ער 'מ האלהו  Ty, — ir^םשה  
 המו — הזמלודג mb" ךל ps .ח"פ םיחספ יוחימ

 — ]* חמו 'א nb TW ןייע חוניק ונינעש

 -Versteck, Schlupf רתפמ םוקמ מ"למ) אָבְחַמ *
Grinkelא"ער ט"ל הדנ  bwאבחמב התיה  

 האיפ .אבחמב . , ודלי ב"יפר תומבי אתפסות ,'וכו
 ע"ייע ,ג"ס תוחנמ ץובקהו .ז"כ תובותכ ב"מ ז"פ
 .כ"ד ז'פ .האיפ 'ורי primm ץובקה דועו .'ב בח
 ,םיִאבְהַמ מ"לבו ד"ע ו"כר ב"פ תובותכ 'ורי םייזבָחמ

(Pfanne (תשחרמ ןימכ וב הפאגש ילכ מ'למ nara 
 .בח 'עב ונשריפ רבכ

 טבשב 'גרת schlagen) טבח לעפמ) אָטּובְחַמ *
 yb תבש ,אטובחמב )"2 ns ייעשי)

 שפ 'עב א"י יג יפכ ה"כ n5" אטבחמ דחו א"ער
 תבשב 'יפב ח'ר קיתעה ןכו ר'פדבו ט'ק י"כב 'ב
 ע"פדשב לבא יוהינ אטבחמ דח םשו (אנליוו ס"שב)
 'ורי טובחימ :רוקמ ,ארטחמ ע"ייעו .אתבחמ ס"טב

 ban ע"ייע : ב"םד Yeo 'ציב

ban *לבח לעפמ)  (der Beschüdigendeדהנס ' 

 לאשוהו 6בילש יגיח w לבח ע"ייע .ד"כ
 ןתינש ןכימ דייפ ר'דמב +(קיזמ (yy םיקיזמל
 ה'כו sibsnp ראותהו .לבחל םילבחמל תושר
 ,היכ וחיכ ^v5 n ילשמ) תיחשמ םגרותמ ןכו ס"לב

mu» (!תיב לצא ייכב  qniןעכנימ סיישב יב י"בב הייבו )* .גוחמב היל יוחמר ג"ונבו יפ י"כב היכו יעתשמ אק גוחמבד  
 (A12 גוחמב יעתשמ ons סייש י"כבו אכלמ הימק יוחי גוחמב 3523
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ios (00 ny: - weno "P 
 הליתפה תא ןיטחומ Yyp ב'סד ר'פס 'צי יורי

 .ש"מו טה 'עו טהמ ע"ייעו בוט םויב

 nühen רפת b bE- y'bs" טוח לעפמ) טָחַמ *
 Nühnadel, bie וב ןירפות רשא ילכהו

Pfrimןייע .ג"ס תוכרב (אָטְַמ א"לבו אָטַחַמ ס"לב  
 טייחה אצי אל :א"יו .א" תבש ,אתוימלת ךרע
 יבועב תאצמנש טחמ 6חימ יילוח ,ויל pps ,וטחמב

maיורי) ,ז'נ םש )02 בע ע"ייע) תוסוכה  Yo6: חיי  
 תכש ^" ,הבוקנ הניאש טחמב . . הבוקנ טחמב
 ג"פ UT לש טחמ y ב"פ ז"ע y" :ז"'טד ז"יפ
 דועו 'ג דלח y^y mb ג'יפ "ילכ gb 'ורהטב
 ,התמ y'"y ר"מ א"פ 'לרע .ץקע / קס mn ע"ייע
 אלמ :םשו ,טחמ אלמ iy ז"ד י'פס ק"ב 'ורי
 ג"ע n א"פ 'שודיק 'ורי ץובקהו ,טחמ תכישמ
 'וכרב "v pene .ג"יד א"יפ תבש 'ורי ,םיטחמה

 תומבי 'ורי ד'ע ז'סד ד"פ תינעת v^ ד"ע ז'ד ד"פ

 — ןיטחמ C רגצ (yy :א"כ 'גיגח ד'ע ב"יד ב"פ
 ,6ויצק ,ב"ח) קנרב ע"ייע 02 ,'ג ייעשי) םיטירחה 'גרתו

Züchtigung mit dem לקמב האכה ^b) אָרְטְחַמ * 
n ע'ייע ארטוח ,רטוח 'למ (Stock 

 'קליב ה"כו יוהי ל ארטחמ דחב א"ער ב"ל תבש
 תרחא i" ןייעו wb 'עב ה"כו א"ל זמר תישארב

 .אטובחמ עב

verführen (שיא תשא ףאנמ סו י"למ "na P 

C av5) יחמד + טק 'דהנס (eine Ehefrau 
 ילואו ('(היל) [אלפמו] (תלפמו) הירבחד אתתיאל
 ש"מו ימאב ע"ייעו תא יחמ טעמכ 'פ ר"שהשב הזמ
 םינקז 'ע י"ע קתענ 'ינויה הלמה וזבו .ימאכ ע"ומבו

  wow,יכ תומש) ףאנ ? ; aיר"כ בויא) ףאונ )5 .ייב יקיו

im םילהת ;'ג ovs ייעשי) ףאנמ (anb יו ילשמ .; ויט 

 ^) ץ(%6 טשפמה םשהו  semףואנ תקתעה
 עשוה)  C3 55יימר) םיפואנ  aיקזח) םיפופאנ (זיכ

a3ג"מ ), 

 ופוגבש יח רשב י"ע yn ונינעו מ'למ) TUM ג
von wildem Fleischשארב (6680ג8  

 [n^nN = .ןבל רעיש וא mme "מ (inb םיעגנ
 ה"נכו — C יג" ip יח רשב mme מ"למ אוהו
 הוכמה תיחמו הוכטהו ןיחשה תיחמ ה'מ םש 'יעגנב
 ג"פ םש ,היחמה הל הכלהו היחמ הב התיה קהובהו
 םושמ ח'מ ,ז"מ Yb םש ,היחמב ב"מ ד"פ ,ז"מ ,ו"מ

 -- [היחמ

pimשודיק האזוחמ  ^b.יייעו האנזוחמ : ה"פ  
nיב ע"ייעו .ז"נ 'וריע .ז'ט תוכמ .ב'ע ק"ב : ז"'פ  

 mins אתתיא : ב'ע "ישודיק גילבו .יאזוח

 אתינווחמ רב ע"ייע (8 (Abgrenzen אָתיִנוְוחמ *

n'yp i3 n)שרופמ םשו < , 

 הליאשבו ריהצו ןכל ייפ wn לעפמ)  רָוּוחמ *
 das Einleuchtende, Beste) חבנושמה

 ילבו Y^p (רינש aae vm רווח yy :ה"נ םיחספ
 רווחמה והז יא ג"ע r7 ג"פס םילקש v^ רכז
 ןלוכבש רווחמהו ד"ע ט'לד א'פ ז'ע .v^ ,ןלוכבש

v3ע"לב ןכו 'וכו םלוכמ רווחמ ךל ןיא ז"מ פ'ס  
s = =םשהו חבושמהו הלועמה  Jue- 

(Schmerz, Leid 585 ^b שוח לעפמ) שּחימ * 
 םינזא שוחימו שאר שוחימ ^R) תבש

 שאר ישוחימ .א"מ "רדג ץובקהו םיניע שוחימו
 .שוחימ תיב ע"יע :'ה "ישודיק —

 הארמ 'גרת Gestalt, Anbliok) ,אזח לעפמ) יִזחַמ *
G5 a? wpםש) יהוזחמ םייונכבו יזחמ  

 ,(א"ל .ה"כ .יד

 'גרתו ס"לב ה"כו Spiegel) הארמ) אתיזחמ *
 ,אישנ תיזחמב Cn ,ח"ל תומש) תארמב
 .אָתָיְזחַמ (ג'כ /3 ייעשי) םינוילגה 'גרתו

 דועו Rückkehr רזח לעפמ הבושת (e^ רוזחמ *
 die Umkreisung, der) 010108 המח תפוקת

v3(ךירוזחמ ל"צ ילואו) ירוזחמ ךיל יהי אל ו"כפ  
 — א'ל זמר עשוהי pom :'ט ק"מ ןייעו אכהל
 רוזחמ 6 רדהד ןינש ח'כ b5 ב"ער ט'נ  תוכרב
 /& תישארבל 'א Cv 'גרת ץובקבו .המח ע"ייעו
 ילב רוזחמ ארקנ דועו — ןירוזחמו ארהיס דלומ ד"י
 תפוקתב םיאבה םידעומל תולפת רדס השדחה רכע

nem 

Feblgeburt לפנ ס"לב wow םשהמ 55 mnm 
C152 ונדמליב (bortiren לעפה vem 

 םהלש תורפו תורווש )06 «am תישארב 'שרפ
 ןהמ תחא התיה אלו רעצ אלב תודלויו תורבעתמ
 «Dy אלו רבע ורוש +(" os בויא) 'אנש תטחומ
 ע"ייעו ה"יחא]* .לכשת אלו ותופ טלפת

bmש"מו ] — 

tmsע'למ)  von beeתרסח ל'זרדבו םיפא ץימ  
onsהליתפה לעמ  (das Licht schnüuzen 

mas (!ה"כ )* ,רדהו ג"ונבו םייש י"כב  viasקליבו י"כב ייל )4 .הל :יע זמר ךל ךל יקליבו םייש י"כב ייל )5 .ריפדבו ', 



  = rra(לְוחַמ =) לחמ 109

 ונישו C לחומו ןיי וכותל לפנ .C תואוקמב ז"פ
 בלחה ימ (ה"מ) ןירישכמב ו'פ הלעמהבו .ויארמ תא
 (CT .אצוי לחומה ןיאש ןמשכ (' לחומהו בלחכ
 י"פעא 'מוא מ"ר ןועמש 'ר ירבד ןמש ('[ידימ ל'צ]
 לקעמ ןיאצויה םימה bmp, "b .ןמש Cis ןיאש
 by "am ma תורוק ('ןתונש ('תע דכה תיב
 יחוצחצ ןהב שיו םיתיז ימ אוהו םינוחטה םיתיזה

sתבשב ח'ר 'יפמ קתעוה ה"יחא]* —  p'v3 

 לוקיעמ אצויה לחומ pw תבשמ חכומ ןכו ליוו
 ןמש יחוצחצ אלב ול א"אש יפל אמט דבה תיב
 ג"הרו y" י"פר  תורהט אתפסותב יונשב תצקו
 ארמחד אידרוד b^ ןמשכ להומה p^ 88 רצ ט"דסב
 ומש ןמש לשו םירמש ארקמבו איררש 'מגב המש
 י'כ ה"מגר b2^ ה"כו .דרד 'עב «mo ^«: להומ
 Cv ףד אקילייגנא v3 ץבוקב) א"ע דייק ןילוחל

 אבש לחומ א'פ ןמש לש םי רמ ש לחומהו ל'זו
 .אבש המ ןמש תושעל םיתיזה ןיכרודשכ הלחת
 כ'ג ןייעו .כ"ע רומג ןמש ןיאו אוה םימכ הליחת
 ^3 רקיעו .וכותל לפנ ה"ד : ד"מק תבשב י"שריפ
 להומה ד"ע ז'מד א'יפ 'ומורת nva ה"כו א"הב להומ
 תמה תחילל לאשוהו .ל"נה ע"למ אוהו .ןהמ אצויה
 להומהו קותנש תמה רשב :ו"נד ז'פ (vr יורי
 .ו"טר ה"פר 3/3 'וריבו ר"ע זנד ט"פ םשו ,שרקש
 a'm bg ע'ייע m — דרוי להומהש םוקמ דע

[Cos 

 -Kreis 313 העונת ןינע מ'למ p bino^ — לחמ
Umkrei- םרכה ביבפל לאשוהו bewegung 

  (ungאימ) םיאלכב ד"פ תחרקב « G7םרכה לוחמ
  "bתוינעתד ג"סבו — תולוחמ ומכ םוכה ביבס

 ןגב םיקידצל לוחמ תושעל ה"בקה ריתע (איל
 quy — ( pb swלוחמב תאציו )7 05 יימרי)

 לח יעב הייחא]* (םיקחשמ ( ym(האלהו :איצש

"wx bm םינויצ ינש ןינעב יתכראה רבכ 
 תינעתל י"שרבו ,תואחסונ  "bיל ביבס .לוחמ כ'ג

 תינעתל י'כ ה"מגרבו .םרכה לוחמ  vn wuץבוקמ
  ^p quos vaםיקירצהש םיקידצהל לוחמ תושעל

 ל"נ ד'עפלו כ'ע עצמאב בשוי ה"בקהו לוחמ ןישוע
 ויזמ ונהי 'מולכ ה"בקה תא םיבבוס םיקירצהש
 הארמ דחאו דחא לכ הזו עצוממ ילב הניכשה
 'יאלכ 'וריב הנושאר הארוהב ה"נכו — 'וכו ועבצאב

(Lebensunterhalt םייחה םויק ^b (מ"למ ITI ?* 
 'ורי  Ty or yb nmעקרק רייש

 תוילגרמו תובוט םינבא רייש היחמ ול שי ש'כ

psביה .היחמ תיב ע"ייע דועו ,היחמ ול  OY 

mena *ץיח ,ץוח לעפמ)  ^bע"ייע הדירפ ןינע  
ynא ' Abtheilungרדגו לתוכל לאשוהו  

 ע"ייע N/5 א"פ ב"ב Scheidewand, Zaun) דירפמה

 הציחמ םשו ,נ"שו 'ב דג עיייע .א'ק תבש ,'ה דג
 רדגנה םוקמ לכלו חוירלו הנחמל לאשוהו .היולת
 וחדנ ח"ספו .נ"פ ר"ב ,יתציחממ אצ :ט"מק תבש
 ח"צפ pu, C^ ns תישארבל יא mn ןייע) ןתציחממ

 ר"קיו ,ותציחמ ילעב ;גיכ יטימ תישארב) םיצח ילעב
 ,םינהכה תציחמ ד"פ ר"דמב ,ךתציחמל סנכיל ו"כפ
 ,'כ תוכמ ץובקהו .םיקידצ לש ןתציחמ א"פ ר'בד
 תוציחמ םימכח ונתנ ז"פ ר'דמב — תוציחמ הומלק
 ילב ןכו .שא לש תוציחמ עבש s^p םשו ^«(
 )1,0 87( עיציה 'גרת — .'ד 'וריע ןיציחמ רכז

mעלצ  rpm)ח אימ ', C)אָתְציַחְמ . 

 אוהו (קחצ e) qm^ לעפמ ino — ךחמ רע
 ןייעו Sehnürleib טישכתל השא ילכ

 ןקזעו .(ביכ ,היל (mee זמוכו תעבט 'גרת (םינפב
 (ביכ ייג ייעשי) םיטירחחו תוחפטמהו 'גרת  .ךוחמו
 יעב wan ^» nns ens איקנרובל
 : ח"ד ו"פ תבש 'וריבו bg ע"ייע איטחמ :קנרב

 וראבמ כ"או 'וכו ןירייצמ ןירנוז ןיטירחה שרופמ
 א" זמוכ b^ 'וריב DU zeichnen טרח לעפמ
 ספט עיייע) םידד לש סופט א"יו םחר לש םופט

C7נ .א"ל רבדמבלו םש 'ומשל 'א י"רתב ה"כו ' 
 y א'עס T'D תבש ןייעו ןוהידת תיבמ איכוחמ
 qne םש תכשבו aepo ע"ייעו — 'ו לגע yn זמכ
 'קליו פ"ש י'כ יג ה"כ ךו חי מ ידיל איבמה רבד

 — C] א"ער 3"( ךחג ע"ייע

 לש י"לל בורקו 4̂ ע"למ לחּומ ,לחומ — לחמ
 ,dicke אָלְכַומ = לגמ 'עב אבוהש ץנאציב |

Gàhflüssige Materieםיתיזב  D'5גימ תורהטב ) 

 yo אצויה C לחומה לע וקלחנ אל ןועמש ^ רמא
Coenןמ אצויה לע וקלחנ המ לע רוהט אוהש  

 ג"רבו .ןיאמטמ םימכחו רהטמ רזעילא 'רש רובה
 ןילעמ שיב םתה in G'yb ר"מק תבש) תיבח 'פד

ne3 (tתפסותב היכו ביינש קי'העבו ריפדבו בייה ט"ק יייכב ' nnbלחימ עייפדשב לבא י"פר . ?) ר"פדב, v»)עייפרשו טייק  
 י ישריפ י"פע רוע ייא תבשב — לחימ ץע"פרשבו להומ יייכ יישרו חיר ייפבו יביהו טייק (v ר"פרב ה"כ )5 .תז ע"ייע םיתז
 מיק י"כבו )5  .לחימ עיפרשבו bm ייכב f)  .ב"עק דצ םיד ןייע יריאמבו יינושארה ייסופרבו י"כב ייל  ץ מו ח וא

 .ןעוטש m ייפב (5 ny 5n sy. ימאו ר"פרו ביה טייק י"כב )) any ג"ונב (*  ,ותבוח ירי םיימב
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 יברע ןושלב לוח לעפמ ילוא אלייחמ =) לחמ
 ,Knüul הליחמ ומכ ביבסו לוגיע )=

(under Haufeשרפ ר"בב ' myבקעי רתויו (ז"ע)  

 הארנ נ'א) — .ןיסכטימד אלייחמ ארח ןוחכשא
nob ^ovוז  (masןורזח ג"ונב ה"יחא]*  

 p" אלייחמ כ"טב !b" ןיסקטמד אלייחמ ןחכשאו
 "ילו ייל ךורעב ונינפלו .ישמ לש א ש מ .ךורעה
 ילב כ'ג וניבר איבה סכטמ 'עב לבא ךורע י"כב
 :בתכו ןיסכטמד הלייחמ ר"בד ןויצה הז םוקמ הארמ
 לע ךורעה b^ בש ילואו 'וכו רחבומ ישמ "יפו
 אוה הלייחמ כ"או ןיסכטמ תלמ לע אלו הלייחמ
 לעב xe וא רחבומ exe ע"למ אוה זאו רחבומ
 י"שרל סחוימהו .וירבחמ ראופמה לכל לאשוהו האג

^bםיליעמ לש דחא ךרכ יוש מ אלייחמ כ'ג  
 לעב בתכ הז ייפ py" ילואו כ"ע לאעמשי ןושל
 בשוימ ונניא ןיפסכטמ לבא יושמ אוה אלייחמ יכ כ"מ
 Bn" םאו .ישמ ונינע יכ י"שרל סחוימה ש"מ יפל
 אוהש למח ןמ אוה ךפיה ילוא זא אוה ןוכנ יושמ

 יא'ח (vex רעלזייא n" תעדכ יושמ ע"לב
 עדו .רומאכ לוח שרשמ הארנ ד'עפל לבא 5%
 'עבו א"הב הלייחמ «wu סרג סכטמ 'עב יכ דוע
 ןאכ ט'ק י'כבו ,ר'בב 'יאדכ ףוסב ף"לאב יחכונה
 רדסבו -- אלחימ ר"פדבו הלחמ ב'ה י"כבו ,הליחמ
 '3 לחמ םש קר 'ציניוו 'פד רחא ונררגנ םיכרעה

 — [א'פדבו ט"ק י"כב 'יאש ומכ 'א לחמ ל"צ

 b' ר"'שהשב Süssigkeit) ילח (e^ אָתיִיְלַחַמ *
 .אתניש תיילחמ תעשב טעמכ

Olessen. Fog"מוי 'וריב ' ND Yoשרופמ  
 ע"ייעו ןיניכסה ולא C5 /8 5«. םיפלחמ
 Cy anm ףלח תיב

eai. = eame ע'למ ל'נ לצחמ = ponis 
 םינוב ילכ אוהו וב ןירבוש רשא לזרב ילכ

Maurerkelleק"מ) ןיקשמ 'פב +םינפב ןייע דועו  

Canשוריד 'נשמב ה'כו ('םיצלחמב אל לבא ' 
 ךתוא שבלהו הז מ"ל (lw — ,הלוצק זעלב 'יפ
 הארנ תועט ה"יחא|* C1 יג 20. .תוצלחמ
 ט"יאל vy וזעולש was ny pum אוה םיניעל

.cazzuolaלכא םירפסב 'יאדכ סרוג וניבר יכ עדו  
 ףיירב ה"כו םילצחמב 'טגבו 'נשמב s^ ס"ש י"כב
 רצ ק"מב ס"ד לעב איבהש תומוקמה רתיו ש"ארב
 (y'"y ולצחמ טמשיש דע :'ט 'וכמב ה'כו :ו"ט

 "' (לצחמ =) yon — One =) לחמ
 לוחמ אלו לודג םרכל בנז ןיא ב"ער ט'כד ד"פר
 ,לוחמה לטינ םשו ,לוחמ ול שי םשו ,ןטק םרכל
 ביבס כ'ג p" "אלכל pes יכלמ ןב י"רהמ "פבו
 p'w3 הרוצה ןייע םרכל םרכ ןיב לינש א"יו

 -- [אנליוו

los- \(= (ע"לבו לָחֶה ליעפהב ללח לעפמ 5m 
vergeben ןועו בוח תחילסל לאשוהו machen 

 הָליִחִמ םשהו  (Vergebungימוי) נ"הכ 35 אב 'פב
 חיפ  Cתליחמ לעו € 5( 'טוסב ז"פ ןירמאנ ולאבו

  qaה"יחא]* « mb maאהת אל :ד"מ
 ק"ב 'ורי ,םלועל הליחמ םהל  m'ebאיצוה ג"ע ו'ד

 אהת אל םשו ,תימלוע הליחמ ול ןיא ער םש וילע
 לעפהו -- .םלועל הליחמ םהל  "xbלקב הברה :

 תוכרב  onב" :  ma.ב"ל  nae.'ל  imp:ח'יק
 'מוי : מ"יק  Yo.ז"פ  mb:ו"כ תינעת + ז"י ה'ר

  ín man'מ "ירדנ :םשו .ב"ל "ישוריק .'ט ק"מ :
 ג"פ "ירוכיב 'ורי .ב"ער ז"טק "חבז .ו"ק .ד"י 'דהנס

 ה"פד  v'yב'ב :ג'ע .'כ מ"ב בוח תליחמ ןינעבו
 ,ד"מק  "y.ו"פ :ה'פ תובותכ .א"יד ו"פס מ"ב

  ^v'ז תינעת לעפנ -- ד"ע ה'לד ג"יפ תובותכ :
 -- [ה'פ תובותכ ^ ט"ב -- םש "ירוכיב "ד

 hoble תוריפח b^ מ'למ nbmp .nbns — לחמ
Sielle, Hóhlungדציכ 'פד ג"סב (ללח לעפמ  

 אל תוליחמ Cro םש wy» .vb םיחספ) ןילוצ

 יומבי) ('ל פ ג 'רמגב תומביד jns 'פבו ,ושדקתנ

 ב"א) — .םיגד לש הליחמל ןהמ דחא 0353 (א'בק
 תוריפח pip )^ ,'ב ייעשי) רפע תולחמבו מ"ל
 ללח שושב ק"דוה 'יפ ןכו ה"יחא]* = (תורעמו
 ה"נכו .תורעמ ןימכ רפעה תחת תולולח תוריפח
 'תפסותבו הליחמ לש החתפ ריכה :םש תומביב

mo»ד"יפ  ^sהליחמ :םשו ,הר ע מ לש החתפ  
 תוליחמ םש ה"כו ow םיחספ ץובקהו .םיגד לש

nnnoלכיהה , man?םהל תושענ תוליחמ :א"יק  
 ילב דועו .תולחמל וכזי אל אמש : םש ,עקרקב
 םיליחמ םהל השוע ה"בקה א"לפ יתבר 'קיספב רכז
 םיליחמ יושע םדאהו א'פר ר"ב genos םיליחמ
 שרד ט"פר ר'דמב ,'וכו םיבקנ םיכקנ םיליחמ
 םיליחמ םכתא יתישע ^Q) 25 םירבד) ךללחמ
 י"רתבו ,ןיליחמ ןיליחמ 'א י'רתב ןכו 'וכו םיליחמ
 QN שורד איכה ג" לח ym ('ןיִלְחַמ pone 'ב

 — [ארפע «sme ל"נה 'יעשיל 'גרתו .ש"ע

m3 (t5  .ריפדבו י"כב ןוכנל ) ילב סרג ךורעב ב"ה י"כב ןכו vw»היכו ל"צכ )3  .תולחמ ,הלחמ  sysעיפרבו לצחמ  

 .ןידוי יבב םייצלהמ ןאכב



 111 אָסְתִמ * — (לצחמ — ץלחמ איק

 אל והניפש םחימ (ינשמב איעס א"מ תבש) הריכ 'פב
 דציכ 'פב .ומחיש ליבשב ('ןנוצ וכותל ןתי
 ףוסכו .(*עצמאב םחימהו GUvo v םיחספ) הלוצ

C 275) mbאל םחימה הזוה  mnaיוסכה  C 
 ידכ םוקמוק )5( םילכב 4^ (*קרפב תוכתמ ילכב

C nnoםיעלפ וב לבקל ידכ םחימ וב  ^pםחימ  
 ונממ ואצי אל םא םיעלס ותוא ןיאלממ בקינש
 םחימ 'יפ ה"יחא]* = .האמוט לבקמו ילכ אוה ירה

xw"יושע ילכ  conoןכו םימה וב  ^bם'במרה  
 'תפסותבו םש ^55 םוקמוק וכפהו r'b ג'פ 'ילכב
 ?^p םקמוק םע wm רחא ע"לבו T'es מ'ב 'ילכ
 תא ריבעה ג"ע ה'ד ג'פר תבש 'ורי .םוקמק ע"ייעו

omenתא רקע ג"פ תבש 'תפסות ,'וכו  [omen — 

 ר"להק Kostbares) דמחמ מ"לב ומכ) אָּתְדמִחַמ 1

 היתדמחמ דיבומד שג רב תיא תוברב 'פ

 ,יכב אלו

 Cem לעפמ Anblick הארמ b) "DIPD^ ,יִמְחַמ *
 ,ןהימחמו «Gr ,א"מ תישארב) ןהיארמו י"רת

 ינפלמ ןכו ימחמ ןמ י'רת CO .ג'כ םש) ינפ לעמ
Cn 'b ow)ד םירבד) יניעל ,ימחמ ןמ ', Gימחימל , 

 'גרת Gesüuertes) ץמח = vom לעפמ) אָעְמְחַמ *
 יאעמחמ C2 ^ ,ב"ו תומש) תצמחמ

 ב ץמח 'עב ונשריפ רבכ (CWasserteich ןצמחמ *
 .(ל'ת ,גיח)

Tתַמָחַמ  wegen)תמח ע"ייע  Yn)םית ), 

 mao won לעפמ ל"נ wpinb pmo — םחמ
 -cSP םע qma -=- = יברע 'למ לבגמו

(Schmach הפרחו ןובלע 29 ץובקהו />> pum 
 תישארב) ךילע יסמח  Cn os'ורי 'גרת  CAיסוחמ

 התרצ התסעכו ("ירעצ יורישו  piםעכ ( WUיא
-- ,nb אסחמו חתרא הנינפ הל אזגרמו 'גרת C 

 ב'א)  "bונלש תואחסונב ךא ברקו המחלמ י"לב
 יילל ןויכ ב"ר ה"יחא|* — ,(הז םונרת אצמנ אל

  uáymב'ג ןייעו יתבתכש ומכ ןוכנה לבא המחלמ
 — [6' ש"מו אסח 'ע

NDED *לעפמ)  (Erbarmen tinיעשי 'גרת ' YD 
"bןוהילע היסחמבו היתמחרב . 

 זעלבו םינוב לש תונמוא ילכ אוה י"שריפו (לצחמ
 :'פ תבשב nnb ןכו truelle צ"ל אוהו ה"ליאורט
 6 הלוצק םע אוה דחא ןינעו CO דיס ףכ אלמ לע
 תטימש ג'ע א"לד ב"פר 'וכמ 'וריה 'יגו .ךורעה לש
 ילואו .(*ןיצלחמה לכ ריתיש דע םשו ,ןיצלחמה
 ,לצחמ ע"ייעו ילבבב ומכ ןילצחמה ל"צ ןאכ םג
 ,Hebel פ/)6 י"ל אוח ריבשמה לעב תעדלו

Hebebaumודי לע םיעינמש טומו ילכה אוה  
 --\ [םידבכ 'םירבד

 ,das Theilen דוריפ njbmp מ"למ) תקולחמ *
die Abtheilungתועדה דוריפל לאשוהו  

 : 'ז מ"ב getheilie Meinung, Streit) אתגולפ ה"כו
 וקולחי וייה b^ 'וכו םיקודא םהינששב תקולחמ
 םידומיל 'ל תותירכ רפסבו םש 'פסותו י"שריפ ןייע
 תקולחמה ינפמ neo שיר 'ורי נ"שו ג'נ pi רעש
 יכ שרד ר"פ ר"בב nens םיקולח «ne שי 'ולכ
 ימאנש תקולחמה ארבנ ובש C0 ,'א תישארב) בוט
 לש ונוקיתל איהש תקולחמ bs "x לידבמ יהיו
 איהש תקולחמ בוט יכ וב ןיא ובושילו םלוע
 'א ,'נ תישארבל 'א ןתנוי 'גרת .כ"וכאע ובוברעל
 הארוהבו — וחיי 5 «y P ןוהתקולחמב יאויל
 ייחספ :ח"ל .ז"ל תוכרב ןייע ם"שב הברה הלואשה

aeליגמ ' uaה"כ 'טוס :ב"ס םירדנ :ו"ט תומכי , 
 5 תורוכב :א"י תוירוה sp 'דהנס np" בי"ב
 'תפסות yb'3 ז"מ b" ז"ימ ,ה"פ תובא :15 הדנ
 ח"פ 'טוס 'ורי .ט"סד ד"פ תינעת Tv "^b 'טוס

Ay 327תקולחמ .ג'ע ט"יד א"פ 'דהנס 'ורי  
 ,הנשמב םתסו אתייבב תקולחמ nnb כ'חאו
 הנשמב תקולחמ אבב דחב םתסה יוחא תקולחמ
 אתפסותו ארפסו ירפסב תקולחמ ,אתיירבב םתסו
 ?pow me תותירכ רפס ןייע םיברו Tm תקולחמ
 ,'צ Da" רעש םידומיל ןושל (à ^b רעש
 "סו n ^p 'ג רעש םלוע תומי 5 D^ 'ג רעש
 y3' קחצי דחפ איבהש תומוקמה דוע ןייעו ^s 'ט

 .האלהו 270 דצמ ף"זרהמל מ'דבו תקולחמ

^o nbonb*תב תרגא (הנקנ דש םש תדקוו  
nonoםיחספ  ^pר"דמב  y'"y 3^n 

 ,(איל (arm תרגא
Cannלעפמ)  pen enלב ה"כו " wenoע"לבו  

VEוב םמחל ילכ  CWasserwürmer D'5 

 ,גושאר םעפבו רימאטיז יפרב )5 = .הלוצוק ע"פרשבו ,ריפדו טיק י'כב היכ )* rulla, vgoUXAÍoY. יורו יילב היכו )!
 םימ ינשמב יוריבו ןיננוצ ע'פדבו ט'ק י"כב "no (5 nm עיפרבו י"כ לכב הייכ (* = ,ןוצלחמה ס"טב ןישטארק 'פדב
 םהימה לע הזה גיונב )^ .עבצאב ס"טב crim יזיפ ר'פרב לבא ימאו ייסאב ידבו ביה י'כב ה'כ f) .ומחויש ליבשב ןינוצ
 mua ('% .םחיל גייונב )5 .קרפבו םייטב ויופדב לכא vbi ט''ק יכב ןוכגל היכ )5 .סחימה הזוה אל יוסכה לע הזה יוסכה הזוה
 ,ילשמ ךפונ vene הפסוהה לע ריאהל בכוכ ןמיס ר"טב טמשנ 'עה הז םדוקו ('* | .(ב'גת גיח) won yy ינובלעו יגיד
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 ףולקי םירמוא םימכחו :ה"מד ה"פ ז'ע 'ורימ חכומ
 אלד םש 'וריב רמא הז לעו סרח לשו תפזה תא
 ןה פרח לשד עמשמ 'וכו ץחמהו ?man sun 'רכ
 ןילודש ילכ י"שריפ ץחמו ש"ע ז'עב י"שריפ ןכו
 ם'במרהל מ"יפמ חכומ ןכו כ"ע תיבחל won ןמ וב
 ץחמ 'יפ הרפל תוינשמ שוריפבו ש"ע םש תורהטל
 רשא Nim תירורעק וכותב ולאו עקושה ילכ
 ילכ ץחמ b^ הרפל ב'ערבו .ץחמה ילוש ארקי
 כ'ע 6 ר"יגחמלא יברעב ןירוקש own לש לודג
 רצ ןילרעב יפד) םינומדקה םינואג 'ובושת ףוסבו

Croארקנו לודג פרח ילכ ץחמ ל"הזב יתאצמ  
 — [5"ע אבצא

^b) 2Xr ^םינבא םש ובצחש םוקמ  Steinbruch 
 וביכ ^j3 3^ בימ) בֶצְחַמ ינבא מ"לב 102

Cיעיבש ' veהלחתב בצחמ םדא חתפי אל ה"מ  
 םשו .'א תויברמ ,'ד בצח y'"p 'וכו והדש ךותל
 ג"עס 157 ג"פ 'יעיבש 'ורי ,בצחמ ןכימ תוחפ ו"מ
 היפ םילקש v" ,'וכו וריבח ןיבל iw בצחמ
 ,'וכו תוילגרמו ma cuis לש בצחמ ,ט"מד

 ט"פקתת זמר nbnp 'קליבו ךעדמב םג 'פ ר"להק |
 בצחנה ךורב eb ר"מש uve לש בצחמ
 ואלימו ו"כ p'D vpn .(האנ דומע) cob בצחנש
 ואלימו א"פר 'מוי 'תפסותבו בהז ירניד וינפל בצחמה
 שיר רומא ארפסב ה"כו ,בהז ירניד בצחמה תא וילע
 הלגנ אל הזה בצחמה :רוח 'פ ר'תסא .'ב 'שרפ
 םיליספה 'גרתו .תאזה העשרה תוכלמל אלא הירבל

 ,אָיְבְצְחַמ (ויכ .טחי ,יג םיטפוש)

 (Y תוכרב die) 1116 יצח p^ מ"למ) הָצָחַמ *
 :ח'כ יילוח ב"עס ד"פ 'מוי .ט"ע םיחספ

 "רישכמ א"מ ,ז'פ יילקש ,הצחמ לע הצחמ ,ט"כ
 ב'עס 'י ז"ע ,הצחמל הצהמ poen ףוס דע ג'מ ב'פ
 הבושת b vpn ib" הצחמו ןרהאל הצחמ
 השוע הלפת םשו ,לכה השוע הלפתו הצחמ השוע

 ,הצחמ

 'עב ימושרה vrbe תלצוח ומכ תֶלַצחַמ = לַצְחַמ
 ןיחלגמ ולאו 'פד 'מגב fatte, Decko) ל"נה

Ga pr)("איילצחמל ווהו אינמלצ )55 וע ת ש א  
 .םיילצחמכ םיקלח wm ןיפוצרפה לכ (mb 'יפ
 דכ יער בימד YO ןימלצה לכ 'פד ג'רב ימלשורי

 ביק (תָלְצְחַמ =) לָצְחַמ — אומחמ *

Non *אתמ ע"ייע . 

 קובדו קודיה הריצע e oen" לעפמ) תיִמּוסְחַמ *
 א תפסות ,(

 "33 ה"כ אמטה b; ותימוכחמ א"פר מ"ב "ילכ
 ,ותימוסח ג"ונבו טרופריא

Befestigung 

 -Mangel רופחמ מ"למ הבקנ ןושלג אָתיירּוסְחַמ *
 לבא | ,ד"מ | תורוכב

 .ןורחאה קד ע"ייעו 'וכו אל אתיירוסחמ

 מ"למ schuppenartig הברה תשקשקמ (b^ סָּפְסִחַמ
ym f,פד .ג"רב (טסריפל ה"צוא ןייע ' 

 המודו הטמלמ לטו הלעמלמ bp 6 ה"ע 09« כ"הוי
 תסיפב חומנש רבד C א"ד ('הסיפחב חנומש ימכ

 pum ח"מר םירבא n'm3 עלבנש Cs דיה
 ספסוחמ ןכש פ"א י"כב ג"הכו ה"יחא]* ,םפסחמ

 Db ונינפלו 'קליבו י"עב ה"כו אי רטמיגב
 הקתעה לע ירפסב יתכראה רבכ הלמה שוריפ ןינעבו

 — ]801 דצ םוואט י'בירל "יסרפ

 ןיקילדמ המב 'פד 'גב (םינפב ןייע jet זפחמ
 6: ג"ע תומבי) לרעה 'פַבְו (א"עס ה"כ תבש)

 ,םירזל רופאו ,ןוידפ הל ןיא ,שמוח ,התימ

nien *לעפמ)  (Sehacht "bnט"ע תובותכ  : 
vyה"פת ,ג"ח 'ב רפח ע"ייע +: ג"ל . 

juגרתמ ץובקה '. 

Nin *ירנע לעפמ)  bnראותה ונממו  b'sn 
 Einer, der erróthen macht) ס"לב ה"כו

 .אנרפחמ (ו"כ יט"י ילשמ) ריפחמ 'גרת

by) pusפו ע'למ ' poeםימב ךושכשו דונדנ  
 ןיכשכשמ רשא עוקש ילכל ל'זרל לאשוהו

 ילושב אל 072( הרפד 'ה 'פב Gehüpfgefüss) םימב
 (זימ (b" תורהט ףוסב [ream תפוגמב אלו ץחמה
 א לו במ (wb םידי שירבו ,ץחמב ףלוז ויה
 6תיבחה תפוגמב אלוץחמה ילושב
 המוד הז ץחמו, ץחמ לש ונותחת ץחמה ילוש 'יפ

no6:דיע) ז"עד .ג'פב ךסנ ןיי ןינעל רמאש ומכ  
 םימכחו בוגינב vnb יבר ךפשמהו ץחמהו תגה
 קתעוה ה"יחא]* — qn un לש םילכו 'ןירסוא
 ןכ ןה פרח bw םילכו ש"מו 4 ט"דסב ג'הר 'יפמ

 לש רמאמ )3  .שיקל שיר לש רמאמ אוהו )* | .דיסת ym ספת עיייע אספוקב ג"ונבו ם"ש די בתכב won ןכו (1
 יבר Jm י"כב היכו (5  .ריגטמלא am^ איבה ףראטסקובל מייעבו (5 ,טמשנ ץייפדו י"כ ראשבו ויו ייכב הייב (+

o"אייצלחמל ג"ונב לבא ייעבו סיש י"כב ה"כו (*  mu)םיחספ יפסותב  SUPהיד ,'ג ז"ע 'פסותבו םשו אלדר ה"ד  

anונתשיא ייא , 
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 'ח b^ רומא 'סבו 'ח D^ חנ b' ןשיה אמוחנתבו ר'ע
 (Dp חמש 'פ ר"להקבו אלצחמ "יא yop ר"בב לבא
 תולצוחה :םשו ,'כ mo ppm ,הב וכרכו תלצחמ
 א"פס 'כופ v א"עס 'כ םש 'כוס שממ תולצחמ . .

xy xuג"פ תיעיבש 'ורי א .אשוא לש תולצחמ  
 םיחספ 'ורי  .םינבאבו שקבו תולצחמב ג'ע ד"לד
 והפיח .ד"ע ז"לד wen 'ורי ovy ד'לד ז"פ
 ,תוילצחמ jv "כד ז"פ «m^ 'ורי ,תולצחמ

* 

 — [תואלצחמה תא סרופ א"כפ ר"דמב

80- wegwischen, 5 עיילבו nnb Dy (ףדרנ pra 

  (abreiben, abstreifenתבשב לודג ללכ 'פב
 .("רעישה רישמ p^ ('"וקחומה ודבעמה Cay תבש)
 אקחמ : ריינ y) טיי הלגמה תא ארוקה 'פד 'מגבו

smםילכד 3^ 'פב (* ףייסהב ,(*הפיח  c» 
 B^ ("קחמה seb אממ בתוכה לטינש בתכמ
 הביתכל יושע קר רחאה ושאר תשחנ סומלוק
 לע אלא וב ןיבתוכ ןיאו הקיחמל יושע בע דחאהו
 שיטמ) יילכב ז"יפ ילכ לכב (" קבאה לע וא גנודה
 US טושפ טג 'פד iUm .קוחמהו םינזאמ הנק
 ,רשכ קחמה לע וידעו sum אבה רטש (א'עס ג'סק
 ורמאש וינפח אלמ ח"מ ימוי) ול ואיצוה 'פד ג"רבו

mp"הניפסה תא רכומה פ"סבו ,תושודג וא  
armהיפ  omoקוחמי אל שודגל שודגי אל קוחמל , 

 םוקמב ןיקחומ ןיאש ןיינמ ר"ת (טיפ (nO 'רמג
 תעלד לש אל קחמה תא ןישוע ps ר"ת ,ןישדוגש

nU) ^45)טיפ  joyץינטואה תא רכושה 'פבו  
 «ey 'פ מיג ("ןינמואה לכ ךמסד 'מגב
 ןהש םיטח ךתל איבהל e" אתקיחמב ייבא 'גרת
 ^y ינשמו רוטפ 'ירועש האס ו"י איבהו האס ו"ט
 ^C ךתל תושודג qms ןה תוקוחמ םירועש האס
 'ר ולאש naa' בלח תלכא ול ves 'פבו
 שירב םתה ןנת (ב"ער ויט «mm 6 אביקע

 p^ השירכה תא (" קחממה ה'מ איפ ןירישכמ
 Coen הנממ ריסהל השירכה לע ודי קחדמ

 ןלצחמ אתנוקיא pen ('יאמיפ רב םוחנ 'ר ךמד
 ('הי תוכימדב ןומחי אל Cms ןותמח אלד המכ רמא
 םיקירצלו וניניב ps ל"בשרא םולכ ןוניא ןימכחו
 ומש ארקנ המל רע 'וכו רבלב הפ רובד אלא
 6 תווצב טיבה wow םישדק שדק שיא םוחנ
 (.ד'ק םיהספ םיחספ יברע 'פד ג"רב ,וימימ עבטמ
 .(*יאמיס ר'ב םחנמ 'ר םישודק לש ןנב ('והינ יאמ

m»ןילוגה ןה ולא  pilדע 69 25( אנושה  
 םיצלחמ ומכ וצלחמ א"ס Coro ולצחמ טמשיש
 םייפגא םיצלחמ מ"יו 6א" «pU ןיקשמד הלעמ לש
 הליגעמב ןיקדסה תא ןיפש שרפמ ךכו הליגעמ לש
 ,רוסא םייצלחמה Cny לבא ('םייצלחמ אלב
 לצחמ וניבר הושהש ינפמו pono ע"ייע ה"יחא|*
 ךירעה ןכל הנורחאה הלמה וז םע ץלחמ א'ס יפכ
 יכ אוה דחא 'ע תמאבו דחוימ ךרעב ז"חא אבה 'ע
 א"לב אתלצחמ דרפנמ אוה ךרעה הזב לצחמ לכ
 jm .י"ד re תבש «vl om" ןֶלְצְחַמ ץובקהו
 דועו ךסימ םושמ בייח ןלצחמ (je ןרטנוק דיבעד

 — [רשא לכ 'פ ר"להקב אָתְלְצִחִמ ץובקה

 ("cU הכוסד ק"פב (הזל םדוקה יעמ) תֶלָצְחַמ
 'פבו ,הלודג (" ת ל צ ח מ םינק תלצחמ

 DN ץפמו הטמ הל ןתונ (גיעו ריס «mum י"פעא
 ח"פב ןיאיבמ wc .תלצחמו yen ("ול ןיא
 ה"נכו ה"יחא]* .תלצחמו ץפמו jp 072 תוליהאב
 pu א"ער p תבש .'א יכ y"y vo כ'פ 7525
 'כוס ,רוטפ תלצחמב הקליח בייח תלצחמ הכותל
 "a ףש ע'ייע ימג לשו הפיש לש תלצחמ .,'כ

^vציב 'ורי .תררוג תלצחמ ב"ער ז"ד ה"פר תבש ' 
 לש ףופיש ג"ע תלצחמ ןישרופ Ty ב"סד ה"פר
 םינבל ג"ע תופיש לש תלצחמ ל"צ תבשב םינבל
 תלצחמב אלו . . םיצע ןיאיבמ ןיא ג'פ 'ציב 'פסות
 vp" bns תלצחמ א"יפס מ"ב 'ילכ 'תפסות ^
 ויתחת oup תלצחמו דחא ינע DU האר ז'כפ
 דצ כ"רד 'תקיספב ה"כו ,'וכו ויבג לע םינק תלצחמו

 יייכב היכו ימיס ריב ם 13D יר כ"ג ש"ק י"כבו ק"מל בייירגה nnam ןייעו יאמיס ירב םחנמ יר ייא קימל םיש י"כבו )!

 היתיכומדב טיק י"כבו (5  .יוייחב 'וריבו היויחב ט"ק י"כבו יויחב ביה י"כבו ריפדב )?  .םיט wm cos ירב 3733 ביה

i723היתוכמרב . (fהרוצב ו"ופדבו ר"פדב 53 , *) ןאמ ג"ונב via) wnה"כו (5 .ןוניא פ"א י"כבו והנינ יאמו סיש  

 .םייצחלמ ס"טב ו"ופדב (5 .סיש י"כבו חסונב ה"כו )^ .הי ל חלש ג"ונבו חלש יאמיס רב םחנמ יר ךומסב ס'ש י"כב
m (?ןוכנל  vi331* .לע ע"פדבו ב"הו טיק ) ד"יר 'פסותו ש"ארבו ףייירבו 'שוריב ה"כו nuתלצחמו  jy»יכוס ס"ד  

 מיטשב «m (11 .תלצחמ הינש םעפב ייל יחסונבו ,ורזיפו ילופאנ תוינשמב כ"ג ייא וגיבר ייגכ יכ ia + ז"ב דצ

 וקחומה יוריבו תוינשמה ררסו וקחממהו rwy תא רבעמה ג"וגבו יוריבו תוינשמב היכו )! | .ייל now ה"שע תובותכל
 ג"ונב (15 .ר"פדב ה"כ (55 .שיע א"עב ייפ י"שרו )1! ,ורעש ררגמ יישריפ ןכו )5 :ח"ע דצ תבש סיד יייע ודבעמהו

mas )7 mon9 ט"רסב גיהר ןכ ייפ ןינעה  moa purךורעה תא ריכזהש ילב ש"רה 'יפבו 49 דצב תורעה . 

 .קחומה יותירכב 3033 «mu בכיי.  !C) )9 .שיע יינואגה תובושת ייפכ אלו יישריפמ חכומ ןכו )7? a ייכב היכ (*

 ןישירכב םימ שישכ קחומ pys5 ייפ קחממה לייהזב ייפ 37 ruv שירס ייפבו ךורעה תא ריכזהש ילב שיירב היכו )7

 השירכה תאו man תא קחממה (א'פ ןירישכמ אתפסות) אינתרכ אפוסל םימה (Tm השירכה va ועבצאב ריבעמו
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 'גרתו .קוחמ ריינ 2/5 3b תובא ,(ז"יק םיחספ ןייעו)
 cw 'וריב ל ע פ גב .קוחמיו ג'כ n/ רברטב) החמו
 33 י'וכו קחמנ היוללה y» ג'נד ג"פ 'כוס 'וריבו
 לעיפב .םימעפ יתש קחמנ nns םעפ קחמנ .ר'סק
 :לעפתאב ,ליעל ןייע inv .ג'ע תבש קחממ
 py )3 'וכו ןלפד הימש קיחמתי ח"כ פ'ס ר"ב
 'מוי ,א"ימ ה'פ ב"ב ןייע שרג וכפהו ףדועה תרסה

qvo2^5 אָתְקִיִחִמ ץובקה ירוס לקשמבו  "y C'5 
 הכמ םושמ בייח הקחומה .י"ד ז"פ תבש יורי ,ליעל
 pnb םשהו ams ץעה תפילק תרסה b^ שיטפכ

"bקחמה לע וירעו + ג"סק כ"ב הדירג , owר"סק , 
 :ד'מד ב'פ תובותכ v^ ^«! קחמה לע ןימתוח

sevי"פר ב"ב 'ורי ,קחמה לע וידעו קלחה לע  
 אקחמ :ןכו 'וכו קחמה jm קיחרהל ךירצ ג'ע ז"יד

Dp i2גרתבו ,אריינ וכפהו ' "vרקיול 'א ' 
 ן'קחמה לכ :א'סק םש ץובקהו אקחמ ה"ל ^
 קחמה ןישוע ןיא :ט"פ םש pmo ראותהו ^«
 wx קחמה תא ןישוע ןיא :םשו 'וכו תעלר לש
 ו"'ט ז"פ 'ילכ pinb ראותה רועו ,'וכו הבע דחא
 םג 'פ ר"להקו r'b מ'ב 'ילכ 'תפסותו ליעל ןייע
 .+ףסכ ןהיקוחמו :ח"לד א"פ 'מוי 'ורי ץובקהו .הז
 םשהו .א"כפ ר"קיוב ה"כו ^« im  ןהיקוחמו
 ,הקיחמ . . הביתכ sys 3^ "בוריע הקיחמ טשפמה
 תבש 'ורי ,הנתינ הקיחמל וז "^n ביפ 'טוס יורי
 — ]"« ןכשמב התיה הקיחמ יאמ xy י'ד ז"פ

ppnbםויב יהיו ר'קיוב (אירטמיגב שרדו מ'למ)  
 הברה ןיי התושה לכ G^ wo ינימשה

 ילשמ) qq ובש םירביא ח"מרב חכוש אוהש ףופ
 Cvm ביתכ קקָחְמ קקוחמ חכשיו התשי jo ) יאיל

mes 

 הרומתב Ye ןירופאה לכ Kaufpreis) מ"למ) ריִחַמ
C)רמואה )0^ יגיכ םירבל) 355 ריחמ והזיא  

 Am 6 הז בלכ תחת הז הלט ('ךל אה ורבחל

morgen הוהה b? רחאש c» )* (מ"למ "n5 
  (2דיתעה ןמזל ראות  (Zukunftאתליכמב

po דיק 
 רזעילא 'ר אינת Casp תכש) ךישחהש ימ 'פד ג'רבו
 ונישוהש םויב וב, b^ .האס ושדג םויב וב 'מוא
 'מולכ האס ושדג שארב הירזע ןב רזעילא 'ר תא
 םהירבדמ ופיסוהו הקוחמ sem םיבק 1 האסה תדמ
 איהש השידגה ןוגכ םירבד המכ וניתובר

memרתיהל ןהמ ופיסוהש םירברהו רקיעה לע  
 רהזומו רומש רקיעה תויהל לכהו רוסיאל ןהמו
 וסיכ ןתונ D") ריכפ תבש) ונינשש הז ןוגכ אוהו
 ללחיו ומצעב והאיבי אלש ירכנל ותתל ול וריתה

navלכ רוסיאלו ,"ותיהל וב אצוכו הז  
 ראשנל רדג תושעל רתומה ןמ תצקמ ורזגש תוריזג
 םויב וב רמא עשוהי 'רו הרותה jb רוסא אוהש
 ותחפ אל ורקיע לע רבד לכ ודימעה 'יפ האס וקחמ
 הרותה ןמ רתומה רקיעה וריתה אלא ופיסוה אלו
 אב וליאש הרותה ןמ רוסא אוהש רקיעה ורסאו
 ירבד םג be" אמש ןיששוח םהירבד לע ףיסוהל
 םשכ רמולו רהרהל םדא אביש רקיעה ןהש הרות

nmךכ ןנברדמ אלא הרותה ןמ וניא  nbwהז  
 רודגל ואבו jme ןנברדמ תורחאה men ןמ שי
 גיר אי תבש שירב ימלשורי (*"ןיצרופ ואצמנו
 תיבחל האס ושדג םויב וב 'מוא רזעילא 'ר 07
 ןימשמוש ןהב «jn התאש המ לכ eras האילמש
 עשוהי 'ר תורידג רודגל תוריזג ופיסוה 'יפ תקזחמ
 אלא וערג אלו ופיסוה אל האס וקחמ סויב וב 'מוא
 jw האלמ תיבחל רוסאה ורסאו רתומה וריתה
 ה"יחא]* = ,6ןמשה האיקמ םימ הכותל qm םא
 מ"לב החמ ומכ הנושארה םצעב ('* קהמ תארוה

^bומכ  mov pneבתוכה .ב"מ ג'יפ ^55 ןינעה  
 תבש 'וריו ג"פ 5/3 'ילכ 'פסות ןייעו קחומה + .
 בתוכ , . pmo :ה"ע תבשב ילבבבו : א'יד ח"ם
 . .קחומ א"ער ז"ט הליגמ ,הלודג תא קחמ :םשו
 קחומה .ב'כ תוכמ ,בתכו הל קיחמ op ב"ב ,בתוכ
 תקיחמ . . הימש pmo mb ם"ר ר"ב .םשה תא
 קיחמ תומצע pne maim םג 'פ ר"להק אמש
 'ורי .קיחמ קיחש :ותוארהב b) ר"תסא ,הימש
 'וכו ובש היוללה לכ ינא pmo .ב"עד א"פ הליגמ

 ל"זו (ב"עפ זיפק ףד 'קילייגנא ייכ .ץבוקב) תותירכל י"כ ה"מגר ייפבו כ"ע ןותחתל ןוילעה רצמ [ןידרוי] םימהש י'פעא
 ונממ pu אשירכה לעש םימשגה ועבצאב קחומו םימשג ימ האילמ אשירכ התיהש ןוגכ ריצח : אשירכה תא קחומה

ovyיפב )5 ' n2 (3  .חיר ייפב ייל )* .םהירבדמ םירבד המכ וניתובר ופיסוה : רדסה "yתבשב חיר ייפמ קתעוה  

 לבא ח'ר b^ אוה תמאבו וניבר ייפ ןינעב ע"צב יכאלמ רי ברה חינהש המ יפכ םויב וב יעב שיימ ןייעו (אנליוו פ"שב)
 אוה יירזע ןב רזעילא có ונומש cp ורמא םויב וב ןנירמאד אכיה לכ (ונרוויל יפרב : דיי דצ) b^ םלוע תוכילה לעב םג
 רבד ^D ורזגש םויב וב 'וכו האס וקחמ םויב וב ייפ םויב וב y קחצי דחפבו כיע רחשה תלפה bi) תוכרבב רכזנש ומכ
 וסכ nnb וריתהד הז תמאבו .ינכו לארשיב רדג תוברהל ודרמ nbn השודג הרמב הרותל גייס וברה ק"פ תבשב ייאדכ
 ךורע רומל לעב הז לע דמע .רבכו שארב ע"באר תבישי לש אנינע ךהל ימדק רבד הייד תרזגו רבד moo wm ירכנל
 ה"כו (5 queo ג"וכב (5  .ומצע nen ייפ עצמאב םינכה וניברו ,ןמשה תא תרזפמ ג"ונב )* inp דצ niv 'פמ

 .יבלכ סישד 'נשמבו תוינשמב היכו (" pa ס"שד ינשמבו תוינשמב
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 * םוחתב םוקמ םש) אָּתְרַחִמ ' "T3 C"עיבש
 ר"פר 'יעיבש אתפסותבו ג"ע ו"לד ו"פ

^anאתרחס . 

Absieht, הנוכ j'y (מ"למ natns nuno * 
(Vorhabenתוכרב ןייע  .N'Dםיחספ  
xb oi^ mem :75מ : מ"ל 'ישודיק :ט"מ ', 

 .א"ס הדנ .ט"כ תוחנמ :ו"מ םיחבז :ו'כ :ט"י 'דהנס
 : ט"כ 'יבוריעב ה'כו אָתְבשְחַמ ס"לבו ו"טפ ר'קיו
 םילהתל ץובקהו ה"מ ,'ג  ;'כ ,ט"מ 'ימריל 'גרתבו

 חיל יקזתיל ;'ו ביצ ;' 5

abfallen תחנ לעפמ ילוא אתחמ =) תחמ ^n 
 בלו 'גרת ,Abfall) 86018086 םשהו

 .אתחמ יעישרד אבלו ('כ יי ילשמ טעמכ םיעשר
 — תלופפ ונייהו הליפנו התיחנ ןינעמ ה"יחא]*
 תודירי b^ ןיִתְחמ ןמת תיא ח"יפ cpu ץובקהו
 ןייתיתוחמ ל"צו ןייתותחמ הובגמ םג 'פ ר"להקבו
 jy — ביעי 'פ ר'כיא ןייע אתיתוחמ ןמ ץובקה
 ש"הש) םומ 'גרת אתחמ ןינע רועו אנתחמ ךרע

— [n m 

mmnט"למ)  (Kohlenpfamne(גימ) יילכב ב"פב  
 ואיי ^ רבדמב) ןושלמ b^ הצורפ התחמו

npה"כ ה"יחא]* | .ןידדצ הל ןיאו התחמה תא  
 nnno ז"מ ow "לכב ה'נכו .'יל ע'פרבו ,י"כ לכב
 j^ "b 'קיול 'לקנוא אתיתחמ ר'אלבו המלש
 ,ןיָיְתְחְמ ץובקהו snow י"רתבו םש רבדמבל

 — [האלהו 'ב 1^ ;'ו im 'דמבל אתיתחמ

 דרומ 'גרת Abhang ^b nmi bye) אָנְּתִחַמ *
 « T yen;'ה ", ^ (w,אנתחמ ^"^"

 וכי .רדג ע"ייע רדגד אנתחמו ב"ער ב"כ 'יבוריע
 ,(.ט"מר

 ידהנפ Einbruch) הצרפ b^ מ"למ) תֶרּפִחַמ *
 : םש ר"אלבו 'וכו תרתחמב אבה .ב"ע

 ה"כ ק"מ ץובקהו 'וכו אתרתחמב יאלע יתאר לכ
 by לאשוהו -- אָתְרִתִחמ א"עס ט"ק Tub" ב"עס
 ול השע .ג'ק 'דהנס Oefnung הבוראו החיתפ
 ,גיח) nn ע"ייע 'וכו עיקרב תרתחמ pos ה"בקה
 pp) ןוילגב ב"כ vw 'יג יפל yp תוכרב ,6ב'כקת

 ס"ש רי בתכבו ירק אנמחר אתרתחמ םופא אבנג
"p7 תוכרב 075 Xארגיאד םופ לע 'יא (.ד'פק . 

nonno * -- nm וטק 

 שי ^m) ישרפ אב ישרפ רחמ ךנב ךלאשי יכ היהו
 רחמ ה"יחא]* = .'וכו ןמז רחאל רחמ שיו וישכע רחמ
 תומש) הזה תאה היהי רחמל ןוגכ אבה bv ונייה וישכע
 רחמ ךנב ךלאשי יכ ןונכ ןמז רחאל רחמו ^C) ,יח

DU)גיי  C^ר'כ ,ביכ עשוהי) םכינב ורמאי רחמ ןכו  

ynרחמל אכה איה ןיד אמוי ד"לפ ר'קיו — 05  
 ,רחמל אכה ןוקפי ד"כ ^b םשו ,אכה איה תיל

^v7: ב"פר ןיטיג 'b7ע"ייע דועו רחמד ארחמ  

 פ"ר רומזמ ט"וש שרדמ :יגוזה רפסמבו ארחמוי
s^םויה שורחל יל שי  sme)ךלנ םייתרחמלו  
 — übermorgen] רחמד רחמ םויכ b^ דחיב

 ונשריפ רבכ Kloake) ז"כ ,^ נ"מ ט"למ) תוארחמ
 Cmm 'עב

 Schnüre Eam) מ"לבו זרח לעפמ) תוזגרחמ *
 ב"פר מ"ב 'תפסות ys ג'ב ,א"כ מ"ב = =
vזרח ע"ייע םיגד לש תוזורחמ :ח"ד ב'פר מ"ב  

 ויה DN ג'ע נ'ד ז"פו םילקש יורי men) ,גיח)

 אצמנש רשב ג"פ םילקש אתפסות ,תורתומ תוזורחמ
 שדוקה רשב ןישוע ןיאש רתומ תוזורחמ הרזעב
 ,רשב לש תוזורחמ םש מ"ב אתפסותו ,תוזורחמ
 («n תוזורחמ . . אצמ N'DD ןירישכמ 'תפסות

 «TU pu or ט"לד א'פ ז'ע 'ורי 0 ירוחמ *
 .ידרסמ

qvinלעפמ)  verbremen Trםשה כ"או  
(Brandwundeהיוכ 'ורי 'גרת  nw) 

ae»היכ ) Amas 

(Kamm, Bürste 7330 ^B השירחמ =) שרחמ * 
 אלא G'yb גייק מ"ב לבקמה 'פד ג'סב

 C אברד הירב הבו cos איזח יאמל השירחמ
 הב ךכחמו איה קרסמ ןימכ b" אפסכד השירחמ
 אתדוגא ח'ר b^ ןכו ה"יחא]* — ,ץחרמב ורשב
 תאו ה"ד p^ מ"ב 'ופסותב אבוה ת"ר b^ ןכו
 תובותכל מ"מטשבו sb מ"טשב ה"כו השירחמה

.n'pז'מק תבש ןייעו ש"ע הנוי 'ר ידימלת םשב : 
 men מ"לב ונינעש המו — 059 370 'א דרג 'עו

"Up Pfugseharב"פר האיפ 'ורי ג"מ א"פ הלרע  
 nj" by ריזג 'ורי | ,ז"מד זייפר nsw 53* זייד

 — [ו"פ תבש 'תפסות ד"ע

 'תפסות ןייע ("א םוחתב םוקמ (ov תֶשְרֶחַמ *
 ו"לד ו"פ "עיבש 'וריבו ר"פר 'יעיבש

.wnm ^a y 

N53 "DR anis (*הכה רב . 

*15 

m aen )1תואצומ ירקהו . 
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 טיקנמ (א'ער m ןיבייח לכה b' 'גיגח תכסמבו ןרע
 ייפ וטמ אלד ךנה ליקשו וטמד ךנה קיבש יניאת
 י"שריפ ןכו ה"יחא]* = .ולשבתנ 'מולכ ןנמז עיגה
 והיינמז וטמ ןמ איה עוטקו כ"ע ולשבתנ : וטמ
 ןילבוש יוהמל וטמ אלר דע ו"ב 0^ ב"מ 'גרתב ןכו
 א"עס ב'יק bna" ןכו .ז'כ ,ז"ל yum" 'גרת ןייעו
 x ^p» אטמ אל האליע אטמ האתת אמלידו
 ,-- י"שריפ ןייע הלצנ אל ןוילעהו הלצנ ןותחתה
 An בויאב ^D מ"לב sun ומכ 'יפ הליאשה ילבו
 Amy ד'כ ,'ו ;האלהו 'ח ,'ד לאינדב רבכ "יאו 0
 'רדהנס רבדו «np םוקמ תגשה ןינעמ 503 ןכו
 איטמ יכ ap תובותכ .םתהל אטמ יכ א'ער ט"ק

vuילעמ אטמ :םש  sorירופכד ' ryיד  : 
 (םימעפ nb») «m : 'ד 'גיגח .אתעש אוהה איטמ יכ
 יאהל bb" יוה יכ :ג"ק umb" ,ארק יאהל eb" יכ
 5 הישיר 'נרת 6ד 8 תישארב) עיגמ ושאר ארק

 ,יטמי יננעל הישירו 00/5 200 עיגי בעל ושארו
 qw ךלע ןוטמיו 'גרת 08 .2n תלהק םינש ועיגהו
 עינמ רשא ד"י ,'ח 'להק תוערואמהמ הליאשהבו
 יילהת) ועיני אל וילא ees nnb יטמד 'גרת םהלא
 .ו"ד b'3 תוכרב v^ .ןוטמי אל היתול 'גרת 035
 ,ןכ היתטמ :א"כד ז"פס האיפ 'ורי ,םנוא היתטמ
 ינתד איההל אתניטמ :ח"כד ד'פר תובותכ יורי

^oiמ"ב .ז"ק ק"ב יטמא לעפאבו  iב"ער ג"ע , 
 אל .א"כ ב'ב ,ייותאו ייוטמא .ג'פ הדנ :ט'יק ק"ב

ip  כתובות queoואיצמה ,יהויטמא ב'עס  
 ר"יפר ר"ב .ותלוז דועו ואיטמא 'גרת 0n o5 ארקיו)

"bonאטיז ע"ייע ןוכל ] — 

^b vina sa ס"למ אָתּוטְמ ans — טמ XEM 
 שקבו עיגה 'יפ עגפ = אטמ לעפמ השקב

(das Angehen, die Bitteורי 'גרת ' C8ינודא יב  

 pibe by 'גרת ,ינובר ךנמ וטמב e) :ג"מ תישארב)
ous c3וטמ יעבד ני :ב'ע םילתת עושמ ןויבא  

 י"רתב «n'a הייחא]* .השקב שקבמ 'מולכ
 שקבמה b" 'מוי ,ינימ וטמ nya 'ח ,א"י תומשל

senףוריצבו -- .סנז .ע"ייע ח"כפ ר'קיו ,וריבחמ  
 אתוטמב .ז"צ 'דהנס ןייעו : ב"ע 'מוי :ה"ל תוכרב 'ב
 'ורי 'גרתבו .ךנימ אתוטמב םש 'דהנסו ,וכיינימ
 W^ ילקנוא 'גרתבו ,ךנימ וטמב א"ל ,ב"ל תומשל

— [33 v3 דימת 

 גי םיחבטמ תיב y'"y N'"r305 .םיִחְּבְטַמ *
 רע

 זטק םּיַחְּבִמִמ * — (טומ =) שמ

 D^ וניברו Tragstange דב "5 מ"למ טומ — טמ

 הנאיבי wb (היכ יציב ןידצ ןיא 'פב (דתי
 םינשב טומב הז מ'ל 'יפ ב"א) — .דתי b^ טומב
 יטוסב 'מאנ הז לעו ה"יחא]* — ,((ג'כ 0n רבדמב)
 'מאנש עמשממ םינשב טומב והאשיו א"עס ד"ל
 ינשב םינשב ל"ת המ םינשבש עדוי יניא טומב
 (ש יציג mnpi5 הבקנ דיחיהו ,י"שריפ ןייע תוטזמ

xwוריבו ןטק טומ ' "anהטימב ף"ירבו הטמב  
 -- [הטומב ל'צו

 מ"למ Di רּונ ,דומ Dv nr bob ,טומ ₪ טמ
 wanken לעפאו ליעפהבו יאומשסמ היטנ ןינע

Guachenהלוכי הניאש לכ "מ) ןיבזב ג"פ בזהב  
 םא הניפסב םדא הלעישכ, 'יפ ('םדא הב טימהל
 יהיוד ('תקיספבו .('"תטטומתמ הניא איה הלודג
 ןוטימאד הטמב Go רצ כירד יתקיספ הערפ חלשב
 .וטטומתנ טימהל וצרש nos "b ,ןוהל (* טימתא

vw"וכוה וב תוכהל וצוש הטמב 'ישרפמ . 
 פ"א י"כב) אתיטמאב 'תקיספב ג"ונבו ה"יחא]*

 (טימתא פ"א י"כב) טמתיא הב ןוטימאד (אתטמב
pmע'ייעו ב'מ הרעהב ב'שר 'חה ש"מ ןייעו  

 .ה"שע יתכראה אתיטמא 'עבו 'ב ערכ 'עבו אתערכא
 תיבירב הולמה .א'ע מ"ב : לעפתנבו לעפתהבו
 וללהו ןילועו ןיטטומתמ וללה 'וכו ןיטטומתמ ויסכנ
 :הלחתב יתבר רתסא pow ןניאו ןיטטומתמ
 vv  ,'וכו לארשי לש םהיאנוש וטטומתישכל
 הטמש תובא תוכז םתיאר םא Ty 1/57 י"פ 'דהנס
 ^«( הטטומתנש תוהמיא ew) mon ל"צ)
 ילגיר הטטומתיא ^n ,ד"צ םילהת 'גרת לעפתאבו
 pw ןייעו ילגיר אָמֶטומתִיִא 'ב cy םש ץובקהו
 ןיטטומתמ יכ ('ג 0« םירה טומב 'גרתו ,'ג ,א"כק
 (ww הטמ הטמ שרד א'עפ v'23 לקבו אירוט

a^םילגרמב וטמ לגעב וטמ ינב ּוטמ ּוטמ 0"  
 bis : ךציפהו ה"ד 'תחיתפ ר'כיא : לפלפבו —
 םשהו )5^ ivo ילשמ| תדעומ לגר b^ הָמְמִטַמִמ
 אוה המ עדוי יניא הז טומטמ ו"פס מ"ב 'תפסות
 .'וכו הזה טומטימה ד"ע י"ד ה"פס מ"ב 'וריבו 'וכו
 : םשה ונממו ומצע טיִממ .my uc לי עפה
 ידיל אבל דיתע קידצהש : לכה תא 'פ ר'להק

[bs — 

 ,gelangen עיגה ^5 p'5b seb = טמ ₪

reichen an etwasמ"ל ול בורקו  sx 
 אשמ ^Q ,יז 'קזחי) םויה עיגה 'גרת (םינפב ןייעו

 ןוכנל היכ )5  .שיע ביער ייפ ויפ לעו 39 טיירסב ג"הר ייפמ קתעוה y« (? .טומל 'יגה ג"הר ייפבו םדאב ג"ונב ('

 .לעפאב טימא ע"פרשבו פמתיא גיונבו ייפמ (nis ןכו ריפדב ה"כ (*  .קוספב ע"פדשב לבא יו'ופדו ר"פדבו י"כב
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 ג'ע .ב"מד ה'פ 'מוי v^ ןטמ לש 5"4 . . ןלעמ
 ר"קיו .ןטמלמ .ח'ד vp תבש v^ ,ןטמל . . ןלעמל

 bn לש תורוש א'כ פ'ס

nnb *ךפהב רהט ןמ)  Gaderinne Dnעב ' 
 ו"פמ וניבר איבה "מט UD 'א רהט

n»ץחרמ בש תרהטמה תואוקמד  pay ^b!םיטהר  

 "Yb DU .ה"פ 'ואוקמ 'תפסותב ה"כו ש"מו ש"ע

 'תפסות rmn תושרל mns הלש תרהטמש ןמזב

 Xy וז nib יתש :ץובקה «C א"יפ "יבוריע

 ,ש"ע רהט 'עב 'מושרה ע"למ אוה ד"עפלו .'וכו וז

 : ד"מ תוכרב Gebratenes "à) לעפמ) אָחיְוטַמ *
yy6דיפו ,ביח  ,'א לגלג  

 ףילצמ y'"y :ג'ע ב"מד ה"פ ימי uy דרווטמ *
 .וניבר "יג

wp *ע"לבו חוט לעפמ)  << Geleidigung 
 'ב nb y/»y G'5 /& בוי הלפת 'גרת
 ,('כ (YD וניבר 25

 בחר GRE» abe ע'למ bs אָּתְחְטִמ — חטמ
 ךיע ןייע אמטא ומכ ךריל לאשוהו כעו
Lendeפד ג"רב ' ^b2 ןיטיג וזחאש 'yb b'D 

 ןיתיש (*הירדנגינו ינונימד איתפ יתיל ('אנודגישל
 b^ .אתחטמ אהא ןינמיז 'סו (" אתחטמ אהא ןינמיז
 ותוא לגלגמו םיגד לש ריצ אלמ םרח ילכ (' איתפ
 אתחטמ .ךרי אהא םימעפ 'פו TY אהא םימעפ 'ס
 ט"יאלב ה"יחא]* .אקנא זעלבו אמטא איה

ancaצ"לב אוהו אקנה י"שרב ה"כו  Hüfte, hanche 
pamרחא ררגנ "יפה ףונב   ^eךורעה . Ty!ע"ייע  

 — [ש"מו ןדגש

 «wow (fühle 49b ע"לבו הנחט מ"לב) ןחטמ *
 ,נ'שו 'א ןחט ע"ייע vb פ'ר

w» notes.לרלר ,לטלט לעפמ תלטלוטמ  
 -Angehüngtes, Herab היילת ןינע

hüngendesםיאנכ לש ךנאל לאשוהו  Senkblei 
 וליאכ ותוא ןיאור «C םיאלכב ו"פב (םינפב ןייעו
 ,היפ תבש) המהב המב 'פבו .וב היולת C תלטוטמ
 (.דינ םש) ירמג ,(' תלטוטמב למכה אצי אל מ

 זיק now * — (אָעְּבַטַמ =) עָּבַמַמ פע

(Münze (םשה 'יפ עבט לעפמ אעבטמ P3OD 
cmnתונידמה לכב ךלוה ועמשו  

 אוהו ה"יחא]* .קיפנ היעבטמו ('ד י'ט רתסא)

"byע"ייע ,םלועב ןיטינומ .. אציש ט'לפ ר"ב  
 יג יפל :י"ד ו"פ mou 'וריו : 'מ תוכרב .עבמ

 15323 םימכח ועבמש עבטממ הנשמה 55 (סישרהמה
 Y .הכרובה עבטמ :ט"ד ה"פ תוכרב 'ורי ,'וכו

Yep (busהלפת לש .העיבטמ ג"ע ר"עד , ^v 
m»עבט ע"ייע הָעְבַמָמ ל"צ העיבטמ + ט'ר ה"פ  
"mהרותה לכ השע ח"יפ נ"רד תובא ,68"%  

 :ד"נ npo^ הליאשה ילבו -- ('תועבטמ תועבטמ
 ppm .ר"ק 'דהנפ :ה"מ מ"ב :םשו Ux ק"ב

 ב"פר מ"ב 'ורי w'ys ה"כ מ"ב 47b 'הנס תועבטמ -
EMTהיו בכר 9 ירד תקים  

 רבא n^ הטנ לעפמ nibo מ'לל בורק) הָטּומ *
 das üusserste תחתל הטונש ןוציקה רצקה

 ויפנכ תוטומ היהו 'ח D yn^ 'מוחנת 6
oye»י'ח  (nםישש ןמ דחא לוגנרת לש וזה הטומה  

 pw 'יעשיב י"שר ןויכ 'מוחנתה הז לעו ויפנכב
 ל"צו םירשעמ דחא ס"טב ט"ע רומזמ ט"ושבו ש"ע
 .ש"ע הטנ לעפמ הטומ «vp mo -- םיששמ

C (gna ל"צ] (אתילג) הטמ (Get ibo) nens 
  ^5 435לג 'עב  .CCOהטמ  bwלברוט

 .יפוט ךרעב םייסומ לש men ,ןבוט ךרעב
 ,'א םרא ע"ייע תימרא הטמ :'ה תוכרב ה"יחא]*

vע"ייע הטמ איה וז יא ד'ע ה"ד ג"פ תוכרב  
 רוע לש הטמ ,הגורס הטמ ג"שו 6 ב'מק ym שגרד
 בוחרב הטמה תא ןיחינמ ps ח'מ ג"פ ק'מ .ש"ע
 הטמ :ז"כ םשו ,ףקז ע"ייע הפוקז הטמ :ד"כ םשו
 ע"ייע הטמה יאשונ :1^ תוכרב ,הפכ y^"y הייופכ
 'יחפפ ערז 'מולכ הטמה יאצויל לאשוהו .'א ףלח

a4"אמש  Ynשי  ubוכו יתטימב ' vpnו"לפ  
 — ['וכו המילש ותטימ בקעי

 ןיע :ט'ע ק"ב unten) הלעמ וכפה מ'למ הָשַמ *
 דובכ ןושל אוהו הטמ לש ןזא . . הטמ לש

 א"מ ב'פ 'גיגח wb" ןייע הלעמ לש py םוקמב
enףוסב ן"ונבו .הטמל המ הלעמל המ  .ב'ל  

 .ןטמלמ ואצי . . הטמלמ אצי תואוקמ ףוס 'תפסותב
vלש 3^7 .ג"לד ו'פ םיחספ 'ורי :ח'נד ב"פ ה'ר  

nus (tתועבט ג"ונבו םולב רצוא הייד .ז"ס ןיטיג יישרב . ?) אתיליג ל"צו אתילוג טייק יייכבו m»תבשב חיר תקתע הב  
ivanלג יעב שיימ ןייעו .חילקו  xn (5 swיעב היכו )*  .ויער  pueאיתפ 'עב היכו אנורגישל גייונבו  Jwהיכ )5 ' 

(fרייפרב  
 תפסותבו ס"ש ייכבו תוינשמב היכו )?

pa»ר"פדבו טיק "33  mense)ב"ח) רדנג ע"ייע הירדנגלו ייישרבו , (novהיררגינו ס"טב עיפדשבו . 
"v3 (7י"כב )8  .איתפ ם"טב  p^wהיתחטמ ג"ונבו אתאחטמ .תלטלוטמ . 

 .תלטלוטמב ג"ונבו יריאמה ייחבו ('ה) ד"פר תבש
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118 nbnחיק (רוטממ — רטטמ —  

 ,תולקשמהו תולטלטמהו ו'פס ב'ב ^55 'תפסותב | הבנזב הל הרושקה תלטוטמב למנה אצי אל אנת
 יסל ל"נהמ חכומדכ im ינפל כ'ג התיה 'יגה וזו

 -- [ינוקת

"OUרַטַטיִמ .רוטטיִמ .רּוטַטְמ —  "bnייעצמא  
 der ךלמה ינפל ךלוהה חילשה טס

dem Herrscher vorausgehende Gesandteןייעו  

 יכ ףוסב ונדמליב (ב'רו וניבר b^ םשו םינפב דוע
 םהינפל ךלוה ינא vb) ייסר אשת יכ ימוחנת אשת

 ,(איכ 3^ «met pb םהינפל ךלוה m' (" רוטטמ
 [דמלמ] )5 ,גיכ רגדמכ םעלב אב יכ poa עמשיו
 יתוליחה האר .("ונפל ןיוטטימ וחלשש
 ינא ךל תכפיא יא Ob 'וחנתב) איל /3 םירבד)
 ינא דיתע אלו ןהילע המתת אלו ךלש C רוטטימ
 יאנש שרוכ ינפל לרע םדא ינפל רוטטימ תושעל
 ינפל רשיא םירודהו ךלא ךינפל ois 03 nS ייעשי)
 'אנש קרבו הרובד ינפל םדקל ny ינא השא
 ןינעש הארנ queo אצי 'ה אלה ^O ,יד םיטפוש)
 יתרמשמ רמשיו ,הרימש ןינע "b .אוה המדקה
 ב"א) — ירמימ תרטמ רטנו 'גרת Cn יו'כ תישארב)

^bינפל ךלוה הנוממ ר"לב  sixישנאל רותל  
 ב"ר תנוכ ה"יחא]* — .(ןולמ ma החונמ המחלמה
 Grenzabtheiler, Grenzabmesser, metator ר"ל לע

 ימכח המכ וירחאו 'טסקוב 'ה רבכ on הטשה ווזבו
 ריטב זימיר יהו 41 רצ van רעבורגו שרע ןייע) ןמזה

aemרותפכ איבה ןורחאה הזו (םתלוז דועו 08  
"p moiהשענ ה"בקה לש ועבצא :ד'ל רצ  

 ב'נו כ'ע לארשי ץרא לכ והארהו השמל ןורטטמ
 ן'במרה "גה איבה ןכו םוקמ הארמ ןורטטמ "יפו
 'ה ינא םיטפש השעא קוספ 'יפב ^G^ o תומשל)
 ןכ רובעב ארקנש לודגה ךאלמה אוה ותעד יפלו
 הטמל ןייעו כ"ע quu mue ךלמה 'יפו ןורטטמ
 ונינפל w^ ח"לש 'פ וניזאה ירפסב לבא .ךומסב
 השמל ןורטטמ הארמ היה ועבצאב 'מוא רזעילא 'ר
 כ"ע םירפא לש ומ ו ח ת כ"ע י"א לכ תא והארהו
 י"כמרה תעדל היאר הזו ^« השנמ לש ומוח ת

 הרושקה תלטוטמב איה תאצוי לבא התרטוחבו
 ןירשוקש דגב לש הכיתח b^ .התיילשב הל
 (' תלט ןמ vpn ןנטצת אלש ליבשב התיילשב
 תלטוטמ peo ול היה יופיכו (ד'מ) דימתב ה"פבו
 תכיתחל המוד בהז יוסכ p^ .הלעמלמ וילע C הגותנ
 (v5) יילכב ב"יפו — תעבטב הפש הל ןיאש דגב
 אלש ןיצורש םיאנבה b C^ תלוקשמהו תלטוטמה
 פינכמו לזרב ושארבו לכח ןיאיכמ םוקע לתוכה אבי
 ל קושו ודיב יאנבה ושפותו yy ךותב לבחה שאר
 6א"יו תלטוטמ ומש לזרב ותואו ל תוכה וב

wmינטרוטל אוהש לזרבה  xm (Cתוכתמ יניממ  
 אוהש 6'ןאמוו תייטב המשו תלטוטמ אוהו
 ףלאו האמו םינשוזוז ולקשמו (ןומירכ לוגע
 זעלב ומשו (""תולוקשמ cow ('םינזאמבש
 ןילוקשש ןיאנב לש טוחה תלוקשמ C) ינורדנופ
 ('ג גיב ילשמ) ןמ ורקיעו דבוכ ןינע אוהו ןינבה וב
 יטופדב יכ עדו ה"יחא]* = .לוחה לטנו ןבא דבוכ
 ןויצמ ב"נש ק'חעב לבא אוה רחא ךרע לכה י"כו
 דחא גשוממ ילואו דחוימ ךרע ליחתמ םילכ לש
 ארקנו היילת גשוממ ונייה תוארוה יתש ופעתסנ
 zx תחת ןינתונש ןיכומ sop רכ )* תלטוטמ

beanהתיילשב ה"ר 3 תבשב י"שר תעד ןכו  
 תחתמ הייולת תויהב יריאמהו ף"ירה ביבס ן"ר תעדו
 ט"יאל אוהו א"לשופ י"שר זעולש המ הזו בנזה

Bündel, faseiulaהשק תלט ורקיעש וניבר תעדו  
 ב'עו תעדכ תלטמ ווקיעש בוט רתויו ומלהל
 שרפמה לשו ךורעה לש דגב תכיתח wn ,תבשב
 תא איבהש רימתל ב'ער ןייעו ,ש"ע bn רימתב
 w^ תלטמ ומכ Lappen דגב תכיתח ןינעבו .ךורעה
 תלטוטמ רשוקה 0« ו'פו תבש 'תפסותב כ"ג
 לע םודא bm וכירי לע (תלטלוטמ טרופריא י"כב)
 bran ןכ ארקנו .C2 .ירומאה יכרדמ ז'ה . . ועבצא
 ,ליעל ןייע םיאנבה תלוקשמ לבחב יולתש ךנא וא
 ד"ע ט"לד א"פ ז"ע 'וריב הנושאר הארוהמ ץובקהו
 היינש הארוהמ ץובקהו ןֶהיִתְולַטּוטְמְּב ןיליבורטצא

 תולוקשמהו תלטלוטמה ג'יונב (5 .היה 333 (? ,חורה וב סנכת אלש םעטהש (אנליוו סיישב) תבש ייחב nos 'יפ ןכו )!

 ייפב )5  .גיהר 'יפב טמשנ f) .תולוקשמהו תלטוטמ ירמאד אכיא (תולטלוטמהו ל"צ) תילטוטמהו 8 vm ט"דס ייפבו

m rm5 .רמוא ( ייפבו xm»5 דוע mעיילמ] תינאפק אוהש  aisכ\5 פיל = ) הלודג םינזאמ [grosse Wage 

 פ"טב 17m» ^b3 )? .גייהר ייפב ייל (* .\/ הָקסמַפס 6 ,iol עיילב )* .וכרדכ עיל טימשה וניברו כ"ע תשוחנמ שיו

 עייפדבו ,ביה דייל ^Y יטכב הייכ Í!)  .ךורעה םשב יילכב שייר ייפכ אבוה תצקו ג'הר ייפמ קתעוה כ"ע )!5  .םינזאמש

 טיייאלב ינשהו wügen, ponderare טייאו ריילמ ליינ ןושארה .ינולרנופ יב Ya ייכבו יילודנופ ט"ק יזכב לבא  ינרודנופ

hüngend, pendoloneרתוי םיכסמ ןורחאה הזו  cyיוחנתב (5 .רוטמימ ג"ונב ('? ,תלטלוטמ איהש תלטוטמ תארוה  

 קלבל םיתולש חלשש רמלמ כ"פ ר"דמבבו ורשבל ןיחולש הלשש רמלמ w^ היסשת זמר קלב יקליבו יי ייפ קלב

 .רוטטמ עיפרבו ב"ה visa היכ (+ a jon יכ דינחל םישנא וינפל חלשש רמלמ יתרטוז יתקיספבו ורשַבל



 119 . . ןורטטימ * — «oia = "55 טיק

 ובר םשב 'מולכ םשב ארקנש ךאלמ 'יפ 48
 ג 4 yat ל"הזב ל"נה השרפה שארב שרופמ וילעו

mithrem yim vourugaoyaoitim frádadham azem 

cpitama áat dim dadham aváontem yéenyata 

avüontem vahmyata yatha mameit yim ahurem 

mazdamבחור לעב ארהטימ תא יתארבשכ, ^5  
 ללפתהל יואר תויהל לרוג ךרעב ויתארב תודשה

7a»pארצמ ארוהא ימצע ךרעב ומכ ךכ 55 " 
 : ח"ל 'דהנסב רופס ןיכנ הז יפ לעו qvoyn לילא)
 v2 תומש ביתכ (* תידיא ברל יקודצ אוהה רמא

owהשמ לאו  sewלא הלע  "mיעבימ ילא הלע  
 ובר םשכ ומשש ןווטטמ m bw היל
 וחלפינ יכה יא (א'כ 202 םש) וברקב ימש יכ ביתכד
 כ"א וב ונרימת לא וב רמת לא CO) ביתכ היל
 C ןדיב אתונמיה ל"א יל המל םכעשפל אשי אל

hex]רמאיו ביתכד הינליבק אל ימנ אקנוורפב  
 ומשש רברל סעטו 'וגו םיכלוה ךינפ ןיא םא וילא
 ארוב לש ומשב ארקנו םשב עודי 'מולכ ובר םשכ
 nwbb יפ לע וניבהו ארהטימ לצא ל"נה רומאכ
 mb ךמסו ןורטטימ אוה הז יכ ל"נה יסרפה ןומהה
 ךלי יכ 'וגו ךינפל ךאלמ חלש יכנא הנה קוספמ
 ארהטימ «p עצממה אוה ולאכ ךינפל יכא למ
 םדא ןיב עצממ D mith, maéhana jb^ לצאנ
 םייסרפה יכ Theopomp ינוי בתוכ רסמ ןכו ויהלאו
 ài אש, 190% עצממה ותויהב ארהטימ והוארק

pw ecíc v OvouXiouct60 דס  vy 

 םיכאלמה by ירמאמו 56 דצ ארהטימ ןאמשידניוו
xברג תידיא בר קולחל אב הז לעו 40 דועו 36  

CNאקנווופ כ 'יפא ןדיב אתונמיה  ^b)אל  
 (yy חילשו רייתכ ייפא והונלבק אל 'מולכ
 ארהטימ )2 .םיהלא לומ ונינפל ךלוהה (אקנוורפ

"bרטש דנעצ 'לב  Vertragאיבהש 'ומוקמ ןייע  
 ןכלו n. 2m) ןאריא לש תוינומדקב לעגעיפש 'חה
 הנומא לעו תורטשה לע הנוממו לילא אוה ארהטימ
 nn לעב תנומא לעו וריבחל שיא ןיב ןתמו אשמב
 תורטשה ריפהש ימל םימחר עדי אלו ויהלא לומ

msונוקל םדא ןיב וא וריבחל שיא ןיב התורכה  
y)ןכלו )20^ קוספ ארהטימ טשאי  wowל'זר  

 ןינעה wen קר ןורטמימ לע וכ רמ ת לא כ'ג
 שקע cy לתפתיש ומכ לבא וב ונרימת לא בוטל
 ךאלמ אוה םמתי םימת רבג םע bn" דיסח םע ןכ
 אמוחנת יייע) 'טוחנת ףוס שרדמ ןיבנ הזבו םימחרה
 (השמ) ומצע םילשהש ןויכ O70 pnne ןשיה

 איה "יעצמא תינוי הלמש בוט רתויה לבא איפסומו
^mמ"צואב ראובמ ןכו ךלמה ינפל ךלוהה חילש  

 Suidas וז"ל  uiv&coo םשב )349( סואיזריימ לש
ó TwpoxmocvTeAAóuevog 0606 006 ToU 60- 

yoveosךלוה ינא אשת יכ ונדמלי הפי הלוע הזבו  
 םהינפל ךלוה 'הו :מ"ל ראבל רוטטימ םהינפל
 "רבד ונדמלי) 'וכו ךלש רוטטימ ינא ןכו םמוי
 mo ךלא ךינפל ינא :מ"ל ראבל (ל"נה
 ךוועה 'יג לש +(ץובקה) ןירוטטימ תחת יכ ןבומ
 ן"במרהו ,םיחולש וניתואחסונב יא (קלב ונדמלי)
 חלשש :קלב ונדמלי םשב סרג bun תומשב
 ןירטטמ ךורעה 'יגכ ל"צש ל"נו וינפל ןורטטמ

rapaםירבד ונדמלימ ןויצב ן"במרה ^3 םוקמב ןכו  : 
 ךלש רוטטמ ל"צ ךלש ןורטטמ ינא ךל תפכיא יא
 ךאלמ םע והושהש רובעב ןכ סרג ן"במרו ,וניבר 'יגכ
 ל"צ ירפסב ילואו ,ירפסמ ןויצב ליעל ןייע .ןורטטמ
 'מולכ 'וכו חשמל nib רוטטיממ היה ועבצאב כ'ג
 תיתפומ היארו ('השמל ועבצאב הארמ היה ךאלמה
 n'b ר"בב י"שרל סחוימה "יפב יתאצמ ןוקיתה הזל
 השמל ןווטטמ ה"בקה bw ולוק השענ םש 'יאש
 ולוק השענ .םירבעה רה לע הלע ול רמאש העשב
 שיכ pn ד"הה םימה לע mese ה"בקה לש
 רוטיטימ י"שרל סחוימה ^3 לבא םימה לע 'ה לוק ('ג
 וינפל םדקמ ךורעה «e^ ל'נה י"ל m כ"ע גיהנמ

nאל ומצע השמש ,ר"י 'טוסב ש"מכ שרדמה  
 םוקמל הלע ךאיהו רובק sw ןכיה עדוי היה
 חילש ול השענ ומצע לוקהש אלא ערוי וניאש
 ועדי wow Yes ר"משב ש"מכ םימה ןכו ךילומו
 םכילוה pm אלא םמוקמל ואב ךיאו וכלי ןכיה

 [םש ר"בב ו"זרהמ 'יפב ןייע

 pw לע ר'עפלו ךאלמל יטרפ (pw ןורטטימ *
 Mithra) דנעצו ןשיה יסרפה יטרפה

 ןיאו הלמה וז תרזגב וטבחתנ םימלש ןכו םיבר
 ינוימד יכרב לע הזה own דלונ יכ קפס ילצא
 םהלש םיכאלמה שאומ רפסל ובוהש םייסרפה
 בחורב ותודוא יתכראה רבכו Mithra ארקנש
 רבכו האלהו 86 םידשו םיכאלמ לע ירפסב רואיב
 (תימפ ריב) yp'4 ו"נד א"פ ה"ר ימלשוריב ורמא

movינמיס המה הלאו .לבבמ ןריב ולע םיכאלמה  
 )* Mithra ארהטימ ןיבו ןורטטימ ןיב שקיהה
 אטסעפאדניצב Mithra םש לע הבוקנה השרפב

OMihir Yast)ארהטימ ארקנ  ackhtónámanó ya- 

 nen לש ונווטטמ היה היבקה לש ועבצא 'תרטוז 'קיספבו השמל חארמ ןורטטמ mn השמ לש ועבצאב יקליה ^« )!
 ,ךדיב De ייככ )5 .יריא ברל ous v33 (* .עבצאב וליאכ ול men היהש 3292
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 ןורטטימ הימש ארקו T5 ,'ה תישארבל י"רתב רמאנ
 דועו .לודג ןיכמו םכח אוהש הגוכהו אבר ארפ ספ
 הרכזא הלא 'רדמב "אדכו בתוכו רפוס ונינעש ל"י
 םישדח השש בו ת כ ל'או ןורטטמל ה"בקה ארק
 ובשחי ןכו ^21 תחפסו תאש תערצ (v םימלש
 טשאי) אנקלו םקונו המיח לעבל ארהטימל םייסרפה
 "53 ח"ר ןויכ הפי הז יפ לעו p mp ovy") לינה
 חלוש ,, הנה לזו pa (os" ףד 'גנא va ץבוקב) ידהנסל
 ימש יכ היב «in ןורטטימ הז ךאלמו 'גו ךאלמ
 יכ ערש אוה 'טולכ . . nm םעה ברקב 'למ וברקב
 אשי אל ךכיפל המיח לעבו 'ה םקונו אנק לא ימש
 טשאי ^b םלועה ןיגמ אוה ארהטימ .n) .םכעשפל
 yim haretáremca aiwyákhstáremca fra- 127p 'פ

dathat ahuró mazdáo vicpayáo fravóis gaéthayáo 

 לכל הסחמלו ןיגמל אדצמ ארוהא וארב רשא אוה
 םשב םימעפ הברה הנוכי ראותה הזבו ,ולוכ םלועה

vourugaoyaoitis 72271ןייע הברה תודש לשומ  

 ןורטטימל ובשחי ןכו 38 דצ םיכאלמה לע ירפס
 'ומבי ..'פ ןילוח ןייע םלועה רש אוהש םינורחאה
 .ד"צ 'דהנס י"שר ןייעו 'ופסותב הז קוספ ה"ד :ז"ט
 עידוהל ירכ לבא (Cy ע"ייע .םלועה רש ה"ד
 ונוק תושרמ ץוח המואמ תושעל ותלוכיב ןיאש
 והויחמו ןורטטימל והוקפא .ו"ט הגיגחב ורמא הפי
 והויחמו ה"ד ov 'פסותה ןייעו ארונד יסלופ ןיתיש
 יתאצי n3 -- .נ"שו םש וניבר 'יפו 'ד סלפ ע"ייעו
 C ארהטימו ןורטטימ תוותשה ןינעב רואיב תבוח ידי
 תעצה Oy אטסעפא דנעצמ תויאר איבהל יתיברהו

ponןיא יכ תרמואה תעטומה העדה איצוהל  
 הביתכה רקיעו (C msc ןורטטימ ןיב תוותשה
 םדוקה 'עב ומכו י"כ תצקו ס"שב 'יאדכ ןורטטימ
 py ותושהל ידכו ומע תוכייש ול ps לבא הזל
 תומשל י"שר ןייעו vn וטימשה י ד ש אירטמיג
 :ח"ל 'רהנפב לבא ירש "ירטמיגב ןורטטמ א'כ ,ג'כ

viam ND 

 ילב אוה ןכו פ"לב אָסְכַטיִמ ,אָסְכַטְמ = סכטמ
 ישמ metaxa ר'לב = 0

 וחאד ('" ארבג אוהה Gy? ^p ק"בד ג"פב 6

  Tnt on RC Neaא ו 0

 p« (אָסְכְמִמ — םכטמ — ןורטטימ *
 םוקי b^ רמאו אוה ךוונ שודקה nnb התימל
 Dy5' תעשב לארשיל דומעי ימ yw םע יל
 םימחר שקבי ימ 6 ינב לש ןתמחלמב דומעי ימו
 אב העש התואב ינפל paw העשב םהילע
 והילאמ חכומ ןכו ,'וכו וינפ לע לפנו ןורטטימ
 sp הלחתבו תרשה יכאלמל sip ןכו 5b אטוז
 ימשב ךמש ךיתאוק ינא ול רמואו ןווטטמל
 יתניכש תיאר המ ינפמ וברקב ימש יכ רמאנש
 םימחו םהילע םתשקב אלו ברח יתיבו תקלתסמ
 ערהלו םיבוטה cy ביטהל ןורטטמ תדוקפו .'וכו

Dyאזח .ו'ט הגיגחמ שרופמ אצוי םיערה  CN) 
 בתכמל בתימל אתושר היל אבהיתיאד ןורטטימ
 תמק אל היתיזח יכ ט"מ ל"א 'וכו לארשיד אתווכז
 ('קחמימל ('ןורטטמל אתושר היל אביהיתיא הימקמ
 דוע רכזוה םימחרוה ךאלמכו .(*רחאד אתווכז
 התואב :איג RUD ה"ד ד"כ D^ 'כיאר אתחיתפב
 ארהטימ )2 .ש"ע וינפ לע לפנו ןורטטמ אב העש
 םיחולשו mnn ול שיו היל pow אל זר לכ
 ול שיש םייסרפה ומדו השענה לכ תא םיעירומה
 ינינע לכ עומשלו תוארל םיינזא ףלאו םיניע ףלא
 (האלהו ב"פ ,האלהו יפ ovo ,הימ לינה טשאי) לבת

 ריכזא 'דמ םשב ר"מ זמר תישארב 'קליב רמאנ ןכו
v5םירמוא )0 'וכו יזחמשל חילש ןורטטמ רגיש  

 yahmi vyáni ל"זו Cw יפ טשאי) ארהטימ לע
crirayái perethufrákayái maza amava0860881  

nidhátemוב רשא  munהרוהטה תדה תעידי  
 ארקנ דועו .המוצעהו הלודגה םידי תבחרל תלעומה

zaota ahurái mazdáiןוילע לאל ןהכ (ט'פ םש)  

 לעמ ימשב רמלמה nmánya ratavó "tp םש) דועְו

 תיב לש תוקונית דמלמו בשוי .'נ ז"עב רמאנ ןכו
 6 'וכו ןורטטימ 'מיא תיעביא דע 'וכו הרות ןבר
 רענה ןכשמ אוהו ב"י פ"סל בורק ר"דמב רמאנ ןכו
 םיקירצ לש םהיתושפנ בירקמ ובש ןורטטמ ומשש
 ,ד"כ תומש י"רתב 'יא ןכו C521 לארשי לע רפכל
 nnm א תמכח 230 לאכימ sex השמ תולו יא
 םירבדל י"רתבו .ןורטטימ הז bam 'דהנסב Ww" הז
 «j אתמכח ינבר ןיב ןווטטימ הנמנ יו ,דיל

 'ע ,ריב ל"נה טשאי ןייע םיבוטה דעב םוחלל המחלמה תוכרעמל אצויש רובעב המחלמ לעב ארקנש ארהטימ ןכו )!
 םיטפושו םיניידמ רחא אוה ארהטימ םייסרפה nys (+  .רקעמל םייש י"כב ) = .םיש י'כב f)  .האלהו ג'צ ,האלהו
 .188 ב'ח םייסרפה יבתכל אובמ לעגעיפש ןייע םדאה תריטפ רחאל המשנה תובוחו תויכז םיינזאמ ףכב םילקושש
 טיינק יא ,ג"מק 'מורת רהוז יייעו) )5  .ןבר ma לש תוקוניתה לצא ארהטימ לש והוכ (ז"טק םש טשאיב) הבושמ ןכו )?
 לודגה רש לאכימו יונב nip .ביס םיחבז : ביי יגוגחב תצק יונשבו vp. תוחנמ ןייע לאכימב רמאג הזל inpr .(יא

yךונח רפס) ןטקה דודי ותונכל הדמה לע וזירפה הלבקה ילעבו )0.27 םיכאלמה לע ירפס ןייעו וילע בירקמו  
 'ה רבכ יכ יתעמשו )5  .(םש) ידובכ דוהמ ודובכ יתיברהו יאסכ דוהמ ואסכ יתלדג ךרבהי לאה רמא ונממ רשא (ו"טק
 inn jy (% | .ותורקי בורמ םלועמ ידיל אב אל ל"נה עימ לכא טנעירוא ץ"מב וליח וז הטשב הסנ nusn  רעספיצ
 םינשב mas הז לנה ןינעב יתבתכש המל ובל תש אל ולש ליתמעב יוועל יחהו 181 ידומלת ב"וור ורפסב רעגרובמאה

 ,ייל יסוגבו Dur י"כב ה"כו )! .םיכאלמה לע ירפסב
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 191 Nobph .אְלָטַמ * — ,אסכטמ =) םכטמ אכק

 היהתו אלזרפד אילטמ Tn (יוועל לצא) 'גרת י"כבו
 ,לָמַמ yy ע'למ זא

 הליאשהב מ"לב אשמ ומכ לַטַמ =) לושמ 9 *
 -pro לא םשב איבנה רבד רשא רוברדל

(fetischer Ausspruchייא קוקבח) אשמה  Cxלטמ  

 סב ("bun CN ^ yw לבב אשמ 'גרת .התאובנ
 אשמה תא וילע אשנ 'הו .לבב תי האקשאל טול יד
 תי יהולע לטנתא . . םדק ןמו (היכ ,'ט (x הזה
 ומכ לטמ תומוקמה הלא לכב n" התאובנ לטמ
 .איבנה וילע לטנ רשא אשמ n םואנ תויהב לוטמ

mmאנלטמ ע"ייע אנלטמ ומכ לוטמ ןינעש . 

das Eisen (<> y'bs (ליטמ מ"לב ומכ pii» id 
das Jue. םשהו strecken, schmieden 

(gestreckte Eisen, der geschmiedete Stabגרת ' 

wy»ונממו .םש ק"דר ןייע לטמו ,('ו יז" א'ש)  
 דועו) 'א לוטמ ע"ייע בויא 'גרתב אילטמ ץובקה

 אלטמ ע"ייע תוכוס ונינעש המו .(ןולטמ ע"יע
 AUN אבה 'עב

bows soos *אתלטמ . Noonןמ לצאנ  
so5m bonס'לב  by mb»)לאשוהו  

(Gedachung, Hütte 12105 |553 איה תירוס הלמהו  
 ייעשי) רומאכ הכוסל לאשוהו ל"גה לקשמו לקשמ
 םילהת) הכסב 'גרתו .םמוי לצל mnn הכסו C ,'ד

C56 5הכס :היללטמב  (ייד הגוי Cnאתללטמ 'גרת ') 

 ילקנוא anna" תוכימסבו ps 'יעשי 'גרתב ה'כו
 .יננע תלממ 'ו ,'ד 'יעשי 'גרתבו ,ג"מ «y 'קיול
 ,ג"כ ארקיול 'א י"רת ann תכוס ןכ (Sp טרפבו
 jn ע"יע .ט'כ :ח"כ 'כוסב ה"כו אתללטמב ב"מ

SNאתלטמד אמופא ביתי /1 םשו , ^vב'פ 'כופ  
 'לבו ,ךתללטמ וג ךומד ,אתללטמל היל לע ,ג'נד
 וג אלטמ היל .דבע ג'ע 157 ג'פר 'כוס 'ורי רכז
 (ב'מ ,ג'כ p" ובשת תוכסב 'גרתב ץובקהו אקוש
 אגח (aun CU? m תוכסה am ,ןובתת אילטמב
 זי ,ג'ל תישארב 'גרתב ץוכקה דועו — אילטמד
 לספס ג'ע ןשיה א" b'D 'וחמש 'כסמב — ןֶלִטַמ
 RS ק"מב אניידואה אמר כד א תל bb xy וא
 אסכ אוהש יניידואה לע תורוהל ןוילגמ אבו ייל
 ולש ע"מ) ללירב 'ה היגהש ומכ ל'צו (ןדא ע"ייע)

 .אסרכד אתלטמ ( 4

 ותויו ח"ע 'פ ר"בב אבא 'וד ('אסכטמ
 הלייחמ 6.[אדח ןוחכשא] Cv ') בקעי
 .יפכטימ (*ימור 'לבו אוה רחבומ ישמ 'יפ (*ןיסכטממד
 ךלכ ונייה . . אסכטמ :'כ תבשב ה'נכו ה"יחא]*
 ןכו .ןיארישח Uy owl םש "סו oW ךלכ .ע"יע

 הסכטמ y" ןייריש ראוכמ .ב'לד א'פר םיאלכ 'וריב .
Ww y",ןירניד בקי .ג'ע ם"ד ד"פר מ"ב 'ורי  

 ןידהב ןיבסנו pim ווה דכ 758 "vp ,הסכטמל
 ר"שהש ץובקהו רדלב 'עב ןייע וניבר 'יגו אסכטמ
 ה"כו ןיסכטמ םשו .ןיסכטימ לש הליבח תאז ימ 'פ
 'קליבו 'מורת שיר 'מוחנת ,ה"לקתת זמר ילשמ 'קליב
 v^ .ןיסכטמ ןשיה 'מוחנתבו אסכטמ 'מורת שיר
 — [ל"גה ר"בב ה"כו ןיסקטמ ג'ע ה"ד ו"פס ק"ב

 Gnmitten עצמאו (Tinpevató bz אָסְכַטְמ
 ("ןומיקוא (ג"ספ) ןושארה אביו 'פ ר"בב

 לעבו עצמאו ךות י"לב b^ אתנירמד אטכטמ לע
 now vp ינוי 'לב ושוריפו אסכט סרג ךורעה

cmnבוחרב 'יפ י"שרל םחוימה 'יפבו הייחא]* =  
 ,ט"מ םש) pae ("n ,'א תישארב) ןיב יכ עדו ,ריעה

 קיתעה ןכו ל"נה תינוי הלמ y" סליקע קיתעה €
 — «en v] םילהת) ךותמ סוכמוס

^o) mw "₪ןעמל ,ללגב לָסֶמ פ"לב  ob, 
Geegen, weilםילהת) 'ה עדוי יכ 'גרת  

 'גרת ףלא תפסותב אבו "יי nup ילגד לוטמ (' ,'א
 .ארבא לוטמא ארבא )7/2 כיא) רוע דעב רוע
 ^5 היתלוטמא :ז"פ תובותכב םיוניכנו ה"יחא|*
 ןכו .'לה תטמשהב vn לוטמא ע"ייע וליבשב
 Y ,'ח ילשמ :חכונבו ודעב רבדמ ףוגב 'גרתב
 ,ו"טק םשו | ,סוועל m לצא v2 ייג יפב) יתלוטמ ז"ט

 -- [אנתלוטמ אל :ונל אל 'גרת 'א

 bob ס'לב ןכו .אשנ (5m לעפמ) לּוטַמ 1 *
 :ז"עד SÜD annm "77 (Last יואשמ

 mm ןילּוטמ ןוהל ןינעטמ ןווה אדמוש תעשב
 אשמ 'גרת .'וכו wn דח un ןועמימ ןינווכתמ
 אשמכ .לוטמ Gn a6 איל ay arb 4 רבדמב)

 םילבוסמ vp לוטמכ 'גרת ה ,ח'ל םילחת) 435
"nn O^ ep ce)גרת ץובקחו .לוטמ יראמ ' 

 (ןוהתועמ) ילוטמ :םכיתאשנ 'א Yn) "עשי
 י"שר ייפ (חיי ,ימ בויא) לזרב ליטמכ .[ןוכתועט]
 ,אלזרפ אתולטמכ איגר 'פדב 'גרתבו לזרב יואשמכ

 ריקפאד אוהה ייא .ה"פ תובותכבו אסכטמא 32333 אסכטימא 75 'ב יא "Y 53 לבא ע"פדו ,ב"הו ט"ק י"כב ה"כ )!
 ןינממ .רתוי תחא השרפ בשה וניבר יכ 'ה לחמ 'עב ייארכ חיע ליצו wy יפ ow קר ימא 'פדב ןוכנל ה"כ )* .אפכטמ
 ,םיבוט םהינשו civ ילב א"פדבו )? ,ךומסב הטמל ןייעו ןיכסקטימד auxi (5 .n לחמ ע"ייע ל"צכ (5 | ,ונינפלש

 .אתלטמ ג"ונבו ןמגרותמה ייגכ )^  .ןומקעו ג"ונבו ןונימקואו ייישרל פחוימב ג"הכו (%
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nousאבוהו רמא הכ ןכל הייד יה ייפ 'תחיתפ) הכיא  

 האיצוה היחתנל היחתנל (ב'סש ומר יס יקזחי יקליב
 רמולכ pu ויה  תוילטמ תוילטמ G vo יקזחי)
 .דחיב ןלוכ ולג אל ולג תוכיתח תוכיתח תוכיתח
 (.דייק רצ כירד יתקיספ) והימרי ירברד C אתקיספבו
 [יוגו] חלמו תירפג לארשי ץראב םייקתנ םינש 'ז
 תוילטמ ןישוע ויה המ םיתוכ ) (GU» ot םירבד)
 תפרשנ sem ןאכ ןיערוז תפרשנ איהו תוילטמ
 תוילטמל ('ולאל ןימודו ) תפרשנ sem ןאכ ןיערוז

psvותנוכ ה"יחא]* ,שלש לע שלש ןהב  
 תוינלטמ sys ז"ט 'כוס א'ער ה"כק תבש לע

psvו"כ תבש 'פסות ןייעו שלש לע שלש ןהב . 
pu osל"צו תויננלטמל ב'ה י"כ ךורעב ג'הכו  

 .ב עקר 'עבו .'כ 2/22 תוינולטמ ה"כו תוינולטמל
 לאינד 'קליה יג יפכ ל"נה 'תקיספמ ןויצב ה'כו
 ד"צ "יחבזבו תוילטמ תבשב ס"ש י"כב לבא ,ל"נה
 'תפסותב ה"כו שלשמ התוחפ תילטמ vma א"ער
 השעי : עיקר יהי שרד ד"פר ר'בו -- ר"יפר תולהא

 — [עיקרל תילטמ

nw» 0יז"חא אבה ע"ייע  

 ק תעוהו metallum, p.$r00.0y 1 י"למ) ןולטמ

 Bergwerk, Steinbruch) ןולטמ ס"לל

 (ו"פר) men jb וחלשיו 'שרפ 'בר 'בדמב שרדמ
 B^ (*ןידוריט לש ןולטמ ול שי om רשב ךלמ
 וה םשל רשא תוכתמה בצחמ םוקמ wm י"לב
 רופחל םתוא םישנועו םיעשופה םישנאה םילוג
 יירבדב ה"נכו ה"יחא]* ,םינומטמה שופחלו
 ןינוקיא) הרביש ותבוטב וליא ךלמה רמא ב"פ 'בר
 ותבוטב אלש הרבישש וישכע m היה (ךלמ לש
 בועל) תשע ןכ ו'פס םשו ,'וכו ןולטמל דרטי
 הרמאש ןויכ 'וכו ןולטמל דרטית (ךלמ לש אנונא
 דרטית ה"בקה רמא היחא לע ערה ^pu (םירמ)
 ,metalla) ע650206) ימורו ינוי ץובקהו 'וכו ןולטמל

^sהנושארה תולג התלעשכ ח"פ תינעת תליגמב  
 םוחינה אלו םיתוכ לש וז אילטמל םהל וכלה
 הז ירמא pas ידעב רדג Ce ר"כיא הליגמבו 'וכו
 העט ר'בדו ר"מבב כ"מו ,םייתוכ לש (' הילטמ
 ב"ר 'יפכ ןוכנהו ,תולגו לוטלט ןושלמ שורפל
 6000066, ₪5- לעפה לצאנ ל'נה ינויה םשהמו

 ןולטמ ₪ — opo * בכק

 33^ Gedachung ללט ןמ םדוקה psy לּולטמ *
 ^Q 1" ירמב) םהילע דמוע ךננעו 'א יורי
 .ןוהיוליע לולטמ ךגנעו

Non «םינבאב המיגר ןינע לטנ לש לעפאמ)  
"T" גרת' (Bewerfung mit Steinen 

ebו"ט ,א"ל ; n5ןינבא תולטמב ליטקתי 'ב , 
 ןובייחי 'א י"רת שב ייב ip ןבאב :והמגרי 'גרת

 (T לטא 'עב לעפה ןייעו ,ןינכא תולטמב היתי
me — Genאיגר 'פד 'גרתה "35 יואשמ ונינעש  

yyא לוטמ ', 

 למלט לעפמו יִלְטְלַטַמ .ןיִלְטְלַטַמ .אָלְטְלַטִמ +
 םוקמל םוקממ לטלטל לכויש םיסכנ | =

(bewegliche Güterםימעפ הברה א"עס נ"ק ב"ב  

 ס"ש י"כב לבא אעקרקמכ וכפהו אלטלטמכ 'יא
 ןילטלטמה םשו ,ילטלטמכ ץובקה ם"בשריפבו

^w m^ןייע ץובקב ןכ  cupז"כ :ו"כ : 
 .ד"מ 3 :א" מ"ב :א"פ תובותכ :ה"ס האלהו
 זמר ישארב 'קליו ב"כפ ר"ב .א"פ 'ישוריק 'תפסות
 .קחצי דחפב תואמגודה רתי iy םילטלטמה ח'ל

 .תלטוטמ yy תֶלַטְלּוטַמ *

 אתפסותב eine Bohnenart) םילופ «p אילטמ

ioמגב ןידימעמ ןיא 'פבו תורשעמב ' 
 איליספ איה אילטמ איה אנת (:חיל (wy תוקלשהו
 ה"כו ה"יחא]* :a הנח רב רב הבר רמא אתיעש איה

 םעפב N" םשו י"כ n'3 'יפבו ם"ש י"כב אתיעש
 Yum אילטמ "ינש םעפבו אילטמה הנושאר
 דצ 3" "לה ג'הב ה"כו אילממחה י"כבו אילטמה
 JE- = Jue הז ןיאו אילטמיחה ג'ער ב'כק

Coloquinteיכ  DNטרופריא י"כבו םילופ יניממ  
 ז"על י"שרו ,אילטימא סרג תורשעמב אתפסותב
 Tb i'y אתפסותב מרופריא י"כב ה"כו ,אילטימה

COא"פ תבש 'וריבו הילמומה ג'ונבו  i"ג"עפ  
 -- [לופ ע"ייע דועו .היילטומ

Fleck, kleines nbmb momo דיחיהמ) תויְלַטמ 
nop אלט לעפמ abgerissenes Stück 
(ein Fleck Landes ץרא תכיתחל לאשוהו flicken 

  322לט 'עב ונשריפ  — (nbbm [3]שארב

 ינפב יע יכיא תליגמ שארב ע"פדו י"כ ראשב לבא ,רוברדה תלחת טמשנ םש קר ךועה ךשמהב ןוכנל sep י"כב )!
 עובש םיברל תירב ריבגהו םש לע :דוע ג'ונב )3  .יפפב רייפדבו pipa סייטב ישמאו ליסאבו 'זיפ 'פדב )? en ומצע
 דיל ייסס ריכיאד אתחיתפ ףוס :ה'ילד ב"יפ תובותכ ינריו ivy ב"לד טיפס ייאלכ יוריב un (* | .(ז"כ ,ימ לאיגד) תחא

 .'ול עייפרבו ולא ביה יייכבו טיק ייכב «oma (5 23 ימויב ןייעו ויס ףלא זמר לאינד (cpu איפר זמר יימרי יקליבו
 .חילטמ סיטב ייא יינורחאבו ,םינושארה ייסופרב ןוכנל ה"כ (? | .ןידורט 2923 )^
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 «nee מ"ל ןבומב םג vmm — ^5: תוינומטמבש

 תב 'כקנ 'לב i'p 'דהנפב w^ .רתסנ רצוא ונייה
 .'וכו אוש תנומטמ היכאל

 המחה תעיקש b" אַעְמַטְמ ,עומְטְמ —  עמסמ
(Sonnenuntergangעמט 'עב ונשריפ רבכ . 

 עמט y'"p אשמש ףוריצב אב גורלו הייחא|*
 םשה by לעפהו :ו"מד ז"פס תומורת 'וריב דועו
 'וכו ןיעומטמ . . עמטי 75 :ח"נד ב"פס ה"ר 'ורי

wy(יל ,&" םירב) שמשה אבמ 'א 'ורי 'גרת  
 .אשמש עומטמ (GN םשו ,אשמשד אעמטמ

 .היעמטמ Coop .םילהת) ואבמ 'גרתו

 .תמעטמ ע"ייע p'ó אתיעומטמ *

 ומכ "יפו רמט לעפמ) אָתיִרומְממ .אְרּומְמַמ*
 -Aufbewahrungs רתסמ םוקמ ןומטמ

(ort, Versteckגרת ' "yw?הנפקת תיב 9^ ,ב"ל  
 ^ מ"מ  ;'ח ,א"מ Bv" 'גרת ppm ,אנרומטמו
 ,'ח .ב"כ yu "usn" אָּתְרּומְטִמ ירוס לקשמבו
 רמטיאד אָתיִרּומְמַמ ר'כ ,ג"כ א"ש 'גרת ץובקהו

 .ןמת

ye» 73208 *יפ'א ןט ' rayתוחל  (Das Anfeuchten 
 .רופא הננטמ .ל"ד ג"פ םיחספ 'ורי

pun *עָטַמ מ"למ) העשמ  (Pflanzungיאלכ 'ורי " 
 עטמ ג'ע ט"כ DU .םרכ עטמ .ט"כד ר"פר

 קסעתנ אל ה"כפ ר'קיו ,הרשע שש לע הרשע שש
 פ"ר ר"ב .הבקנהו ,'וכו הלחת עטמב אלא :ה"בקה
 ר'שהש ,םרכ תעטמ ל"פ pw jnytb ועבשי ו"ט

 .םרכ לש תעטמ חופתכ 'פ

 הנוז b^ לעפאב yo לעפמ) NDPOD .אָיְעַטִמ *
(Gullerinקנוא 'גרת ' NUS "pubז ' 

 אתיאכ א"ל ,ר"ל תישארבל 'א י"רתו איעטמ אתתא
 )23 .א''ב ,חיל תישארב) השדק 'א 'ורי 'גרת איעטמ

 ,אָתיִיעְממ 7^ ,ד"כ רבדמבל .ץובקהו אתיעטמ
 .אערא תייעטמ 3^  .'מ ,ב'מ תישארבל תוכימס

 Leckerbissen) ץובקב קר םיִמעְטמ (p'52 אָמעַטַמ *
 .אמעטמ אתורישו Db ,'א קוקבח 'גרת

 das Kosten םעט לעפמ) אָתִמַעְטַמ .תָמָעָמַמ*

Ceiner 80180 oder eines Getránkesוכרב ' 

 ח"פר םירדנ v" ,הכרב הנועט הניא תמעטמ ,ד"י

 הכרב םושמ אל הב ןיא אתימעטמ אה ד"ע מ'ר
 ל"צכו התימעטמ ארה :ה"מד ג'פס ןיטיג 'ורי ,'וכו

 .אתיעומממ ם"טב םשו i'y ו"טד ו"פס 35 'וריב

 דפש rio גכק

 .תוכתמה בצחמ םוקמב דוריטל שנענ ₪
 םינקז 'ע .וקיתעה Ce יח םירגד) תשוחנ בצחת

)?2000600606 ] — 

 schwere יואשמ 'א woo ומכ )* — אָנְלשַמ *
(Zug yb5 (לטנ ןמ) owe CS Last 

 ימ כויא) לזרב ליטמכ 'גרת ^ Oךיה איציניוו 'פדב
 אלזרפד אנלטמ  ^s'א לּוטמ ע"ייע תרחא —

 יא'כ ייעשי) (עסמ 'יאד ומכ) אשמ 'גרתו  Cwיפכ

ppm 6'ןיירישמ ןלטמ : "דרו aum פד "ג' 
 תישארב) ןיעסמל ^ (C o,יהונלטמל 'קנוא 'גרת

 'נרת ('ב ,גיל ; יו 5 רבדמב ; יא ^ תומש) םהיעסמל

 ,ןוהינלטמל

 ,תוילטמ ע"ייע תוויִנְלטמ *

(das Hinken חפיפ אָּתַעַלַט b'5» NDpoUn* 
 כתובות   ypךל אכירצ ם'ע שיר

yon ע"ייע היה חסיפ יולו ,ךתעלטמלו 

(Gum Wanken bringen UBOD*ע"יע  Dב ' 

vnםשה  womb 

 טהלו mana שקב 9b ע'למ ילוא) םטמטמ
 םטמטמ NP ירופיא gelüsten) רבדה דחא

 אלא הישפנ ירותוול דיבע אל p^ (ס'שב ונינפל 55(
 «3n ה"יחא]* .םעטימל יעב תוריכע םעט
 ^R תוירוהבו :ו"כ ז"עב cb ע"בשפהב ב"ירגה
 ארופיאד םעט םעטימל יעב ג"'ונבו ךכ ותסריג היה
 לבא ^Gn רצ Dé סיר ןייע) 'וירוהב ם"ש י"כב ה"כו
 רחא הטיהל p^ ןינע יפלו .ם"ש 53 "ל וניבר ייג
 'א םט 'עב םוטמט paye אלו ל"נה ע'למו הריבע

 -- [ש"ע

 .geheimer רתפמ םוקמ ל"זרדבו מ"למ) ןומטמ*
(Orהגידמה ינב .וליחתה ט'פ ר'דמב  

 שירו 'וכו םינומטמה ךותל םבהזו םפסכ םינמטמ
 ד"כ פ"ר ר"בבו ע"ומב Dep 'עב אבוה רמאמה
 ךלוה א'פס ר'קיו יה qp ע"ייעו ש"ע םייונישב
 ייא ב"נפ ר"בבו ,איפחרפב ךלוה וכפהו םינומטמב
 תישארב 'קליב ןכו ,תוינומטמב ךלוח הבקנ 'לב
 םינומטמב ה'בקהל ןינקמ ויה רבעשל ח'ל זמר
 ג"כפ ר"בב לבא איסהרפב ותוא ןינקמ תויהל ורזח

^sחיתפ ר"כיאב הכו תוינומטמב ' ^pקליבו ב"כ ' 
 ז"יפ ר"בב my הבקנ po לגרוהו ,ח"מש זמר 'קזחי
 ורזח rry א'ער א"ל תורוכב :תוינומטמב המל
 המ לכ תשפחמ ח'פר יתבר 'תקיספ .תוינומטמב

Op ג"ונבו לוממ י"שר ייגו: (i 
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 124 (ןירָמיִמ =) רטמ - תַחָּפְטמ דכק

 ח'ר b^ "53 לבא הספורטמ 'רהנפל ס'ש י'כבו
 סקהל 'טולכ הקוח קלח !p" הפרפוטמ וניבר 725
 תו תירכ ףוס 'קילייגנא י"כ ץבוקב ה"מגרו ,כ"ע אגיד
 ןוערפ :'הנסב י"שרו v 'יפו איספרטמ סרג

 'ותירכב ה"כו ולומג : םיחספלו תומביל י"שרו ,תאטח
 איה דנעצ 'ל הלמהש «o ,ותוקלמ א"ל כ"ג םשו
 שנוע 'יפ pátfÉrág שיראוצוה ילבו paitifraca יכ

pmתלמו  matאולמ ונייחו ףתושמו םע .ףוריצ 'יפ  
 Vergeltung, Los ספרטמ p'nyn ל"מרו .שנועה

eyיפ ' wasןויכ ילואו הלמה תרזג ילב  y'bb 
mm pon b mוליצאהו ספרטמ כ'ג סרג יוועל  

 אבוהו That der Vergeltung (/699000006 י"למ
 בשוה לומג השעמ < 69/9008 דאיזיה לצא
 בר רועו םעה יפב לגרומ וניאו ער השוע שארב
 ןכלו םייפרפה ןיב יח הלמה וזב שמתשהש ףסוי
 וירחאו ברו — רומאכ פ"לב הרוקמש «ne תעד
 y' רחא הכירעהל המוקממ הלמה וקיתעה ל"מר

[es — 

vאָמְקַטִמ  (Seide)םכטמ ע"ייע . 

"b *ומכ רטמא לעפאב)  s'b3ריטמה  regnen 
lassenרטמ ס"לב ןכו אָרָטיִמ .אָרָטָמ םשהו  

(Regenא י"רת ;ר'כ ,ט"י תישארבל 'קנוא 'גרתב ' 
 יג" ;'ו ז"ל בויא 'גרת םשהו bos 'ה .'ב םשל
 :ה'נ ז"ע :'ו תינעת : ה"ס תכש .ט"ג תוכרב .ו"ט

 ^b תישארבל 'א 'ורי Cann ץוכקהו .ג"יק 'דחנס
 .והיירטמ ירקשמ :'ט תינעת םייונכה םעו ר'כ

 DN matrix ר"לב vga י"למ ןיִרָטיִמ —( רטמ
 פ"ר) ח"מ 'פ ר"בב Gebürmutter) השאה

C5יפ (*ד"ם 'פבו התוא יתכרבו  (Goיב  

 הל ףלגו הל mn אל ןירטימ py : איה הרקע
 יתקיספ) רוכזד Ü אתקיספבו .ןירטימ ירקיע ה"בקה

omרצ  Corןירטימ ךתוח ומא יעממ אצוי אוהשכ  
 ופדו לע (Qe /* oy) ד"הה רלת אלש הלש
 םחר ימור 'לב s^ ,וימחר nne?» vns ברחב
 ב'ה מ'ק י"כב ןוכנל ה"כ ה"יחא]* | ,ארטי מ
 ר'פדכו ,ארטמ ד"ל ,'ב 'א ^Y י"כבו ,'שמא 'פדו
 םוקמבו ,ירטמ ו"ו 'פדבו ארטימ ל"צו אריטמ 'זיפו
 רומת הז אב םימעפלו ינוי 'לב ל"צ ימור 'לב

ma» .ntףוסב  "Amהציב ע"ייע ןירטימ רקיע  

Grp iamאשת יכ 'מוחנתבו  ^Nתקיספבו .ןירתימ ' 

 Hülle ףונה תפטעהל שובלמ מ"למ) תֶחָּפַטמ
"yn ינב 'פב (Umhüllung, Lacken 

 יליגמ יתפסות ןייעו ביעס ה"כ ףד א"מ דיפ הליגמ) ^5"

  (25טיפ) םיאלכ ףוסבו .תוחפטמ ןיחקול הבית
  G'Dםיופפה תוחפמ מ םידיה תוחפממ

 ('גופסה תוחפטמ  ^pגופסה תוחפטמ
 ד"כפ ןיסירת השלשבו .('ןהב חנקל ןייושעש
 האמט םירי לש ןה תוחפטמ שלש (ה"ימ) םילכב

 אטט האמט םירפס לשו סרדמ  nbךירכת לשו
 ינב  C 5מ"יפב ה"יחא* | .('םו ל כמ הרוהט

 "יאלכב ם"במרהל  ^bתופמה םה םידיה תוחפטמ
 םידיה םהב ובגניש  53 "ysל"צ םשו םש 'ילכל

 גארפ 'פדב ה'כו ליטנמ : לוענמ םוקמב  symע"לב
  Handtuch i2יווה .'ק 'דהנסב  spינקתמ

 "לכב .תחפטמ איעב אל : םש ריחיחו ,תוחפטמ
 האשעש תחפטמו תחפטמ האשעש תסכ ה"מ ח"כפ

nmm ג"פר 'גיגח 'תפסות ז"'מ ie גינח ,תסכ' 
 סררמ ותחפטמ התיהו ,שדוקל סרדמ ותחפטמ
 איבמ לבא ג'פ 'ציב 'תפסות .סרד ע"ייע תאטחל

 — [וקיחבו תחפטמב אוה

ND?5DOD *תופיטנ ןינע 'יפ)  (Tropfenפ ר"כיא ' 
jb snmגיפס ארמחד אתייפטמ  

 ףטפטמ ןיי לש :ד"ק 'דהנס ןייעו םיסת אמיסבו
 .ףצו ףטפטמ ןמש לשו עקושו

 אולמ matpaitifraga דנעצ 'למ ילוא) אָסְרַפְטַמ

 -mit Strafen versehen, Straf שנועה /

 ג"סבו «Cr םיחספ) 13530( םוקמ 'פד ג"פסב 86

 רכששיל הילקשר אנמחר ךירב C3 תותירכד
 'פב .אמלע יאהב היסרפטמל יאקרב רפכ שיא
 6.איכ ןיררהנפ) םישנ ול הברי אל 'מגב לודנ ןהכ
 'מגב nbn תוצמ 'פב .אסרפוטמל לכימ התלקש
 'ר הילקש ףסוי ר"א Cp תומבי) ץלחנש שרחה
 היסרפוטמ (^N ,ונממ וניד הבג "יפ היסרפוטמל
 שנועה ןמ ולרוגו וקלח לטנ 'יפו אוה ימרא ןושל
 ובש ר"פד רחא וגררגנ ה"יחא]* Ana דגנכ

 האלהו 'זיפ 'פדב רדסנ ןכו רטמ 'ע םדוק ךרעה רדסנ
 ךועה עצמאבו ליחתמה רובדב in" תאז לכב

 ע"פדב םג 'יאדכ היסרפוטמ ל"צו היספרוטמ ,ספרטמ

 אסרפטמ ג'הכו mb" ןויצב ('שמא BT דע)
 הספרטימ ium ,ד"לו 'בו 'א ו"ו י"כב היפרפטמ

 DD יע כ"ג ןייעו eon תוחפטמ לע יאק וניבר ייפ 5" (? .'וכו vy עוטק ע"פדב לבא ב"ה י"כו טייק ייבב ןוכנל היכ )
 ייכב ןוכנל הייכ (+ .שייע םש יילכל שיירב היכו יול ינב ילבנ ךירכת לשו אבוה .ב"לד טיפ םיאלכ יוריבו יול ינב ילבנ לשו גונב (3
 ןשיח ימוחנת yi" .גינפ ןייע דועו (* .ייל עיפדשבו יציניוו ריפדו ב"הו voy י"כב ה"כ (* .ייל עיפדשב לבא vom ר"פדב|

 !םיחספב ישמא יפדבו 'ספב רייפרבו קוספב ס"טב b" יפרב לבא יציניוו יפדב ןוכנל ה"כ (' an ייל אציו
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 pnbw תוינורטמ ולא 0^ ביל םירב הטח תוילכ

xmס"לב ה'כו םיירוסה לצא םירמוכה שאר  

 סעלרעפ n" תעדלו ,%נ\5< ע"לב ץובקהו ןארטימ

 commentarienses תוינרטמק וא ל"צ )93 ש"טע)

 תוינורטסמ וא תוינרטסגמ ל'צ וא ןיד תיב יחולש
Py 

 ה"כו matrona ר"למ אָתיִנוטמ =) אנורטמ

 Gattin ל "יעצמאה י'לב = =

(besond. der Fürstenתפא םישגלפה רמוש 'גרת  

 ץובקה אוהו ה"יחא]* | .אתינזרטמ ריטנ 0^ ,יב

 .אתיינורטמו «Gv 5 יב "8? תורשה 'גרת כו
 פ"ר ר"מש :ח"לד ג"פס םירדנ 'ורי ל'זר לצא ה"כו

 ג"נפו ה"מפ ר"ב ,'וכו תוינורטמ יתשל לשמ ט"י

vmאתינורטמ דיחיהו 'וכו תואב תוינורטמ  "bi 

 ומכ ןכו l'Be. ר"דמב ח'פר ר"קיו ,'נ 'ירדנ : ה'ק

 ר"מש תישוכ החפש וכפה תינורטמ החפש ראות

 : היד ב"פ תבש r^ הָנּורֶטַמ ,אָנְרֶטַמ ןינע ןכו .ג"פ

 ,ט"יד ג'פ 'טוס 'ורי ג"ע ו"טד UD פ"ר תומבי יורי

 פ"ר T'b ,א"פ ר'ב ד"ע א"לד ז"פס תובותכ 'ורי

 ר"כיא ףוס ז"כ b^ אריו ןשיה 'מוחנת ,ב"נפ ,א"מ

 רומא 'מוחנת ,ז"כפ ו"טפ b מ"ד,  vpn ר"מש

^pב'יו א"י  ninsחלש  ^bאנורממ התוא 3^ , 

 "ישארב ןשיה 'מוחנת .אתינווטמ התוא םשו

 — ]95 'יפר

 ימא ר"לב עשדף₪ 'צמא .י"לב) תואינ"טמ *
materies, materiamen, materia "s 

by רוצמ num ד"ר 'פ םיטפוש ירפס (auholz 
 תואינרטמ ינימ הל התא השוע €« ,יכ םירבד) ריעה

 סעלרעפ 'ייעו ןינבל םיצע 'יפ תואסרטמ יקליבו

 unb ע"ייעו א"כ ש"סע

possי"למ סילופוְטִמ ם"לב ןילופורטמ =)  
 -Mutter הנידמב םאו ריע עמל06ד06

(stadt, Hauptstadtהכלה ףוסב 'ליגמד ק"פב  
 PX" רקעת ןורקע איעס à num ]מ ז לבא

 ןילופוטמ התיה איהש םודא תב ירסיק וז 5
 יהיו ףו ם ב טם'צפפ ג"צ p' ר"בב .םיכלמ לש
 התיה םיכלמ לש ןילופווטמ :ץקמ
 609 vb mer הריעה תרמא תאו
 תלוספה 05 ערוצמ ימוחנתב) mnn תאז ונדמליבו
 ותארקל "su .םירצמ לש ןילופורטממ הבוט י"א לש
 ןהלש ןילופורטמל )75 22 73:53 באומ vy לא

 "wy ב'מפ םשו ;ומא לש ןירטמ ךתח ב"יפ יתכר
 השעו ןירטמ הל היה אלש רבד רשאכ הרשל 'ה
 אצת ןשיה אמוחנת ,(ד'ס «mo» Py ןירטמ הל

^bוקיתעה םינקז 'עו — הלש ןירטימ ךתה 'ד  
 "33. Y05; .3^ 3 4" יומש | ;חיי ךיכ תישארב) םחר

G^ yaיו .יה ,יא ,איש) םַחַר ןכו  pr» jnיכ , Q3 

 דועו com סומע יייעו ןויכ ci 5) pem ץובקה
 — לינה 'ינוי הלמ y Cn" ה"כ רבדמב) הבוק

 רמשמ מ"לב ומכ רַטְג לעפמ) אָּתְרַטַמ ,אָרָטַמ *
CWache, Gewahrsam, Beobachtung 

 הדקפ ,תרומשא ,רמשמ 'גרת  sjbD QOOןייע
 .ארטמ 'ע יוועלל ר"תמעו רטנ שרש ןמגרותמ

 ס"לבו  sebר"כיאד תחיתפב ה"כו  ^p3ותייא 'ב
 אתרטמ שיר ןוהל ותיימ ןווהו אתרק ירוטנ ןל
 רומזמ ט"ושב םייונש תצקב ה"כו ש"ע 'וכו ארטנסו

"Y םשב אבוה א"פתת זמר םילהת 'קליבו asp 
 םשו םשו ג'ע ו"עד .א'פ הגינח 'ורי ל'צו הליגמ

  ^5יא'כ ב'ב ילבב הארו ש"ע אתרטמ תלמ —
 בימ) תודקפ 'גרת ץובקהו ^ (^ aי"הדלו ,ןארטמ

mo ז' 'D םילהתל ;אָתאְרָטַמ ב"כ ,'ט 'א 

 דרס ע"ייע Geschüftgung) דרט לעפמ) אָדְרטַמ *
 .ש"מו 'ג

(kleiner Spiess ןטק mew 24a» (עילמ voe * 
 'תפסות  ^b5מ'ב  i'bץרפנש דירטמה '(

wb וצקוע לטינו 

uio "T0035 ₪ןייע (םינפב 'ייע םייפרפ לש  
 .ךורעה לעב סרג ןכ יכ ידרסמ ךרע

 B's 'יג רחא ררגנ יכ חיכוא ל"גה «y ה"יחא]*
 יעב (p^ ירריטוט D'b י'כ ^35 ןוכנה לבא
 אוה ונינפל 'יאדכ ידוטומ "ג םאו ש"ע יקסירוט
 לצא ארקנש םייסרפה דיא אוהש ד'עפלנ זא רֶקיִע
 םלוע רכזל עבקנו 310006 ט"ע ,'ג טאדאריה
 דרטנ רשא Smerdis רקש ךלמ py תרכזמל
 דוריטה an םייסרפה וגחי הנשב הנש ידמו ואסכמ
 cm לש לעופמ) ידרטומ קיתעהל שי כ"או הזה

die Feste der Thronstürzungתוכיראב ש"מ ןייע  

yesע"ייע דועו האלהו 56 ח"ח קאבאקל ןורושי  
aether ininlo 

 .Oll עילמ רעשיילפ 'חה 'יפכ ילוא) ןורטמ *
(Metropolitפ וניזאה ירפס ' py t^tבלח  

 'ב 'א 01 ייכבו יציניוו ר"פדב הייכ )3. .ב"ה wb יב 'א y vip wa ריפדב ms (? .דרפנש טרופריא י"כבג (

 n דיל
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 s קיזחמ הז pne ג'ע תינטק ינימ לכו האובת
 יואשמ Tono vb המל ןיאס ^ קיזחמ הזו ןיאס
 רחא לכ דומעי הז לע הז לשו הז לע הז לש
 ינש תקזחמ nb יימורו י"לב p^ ב'א) — .ואשמב
 ילוא ה"יחא]* n3) םה םיתב הרשעו םיתב
 יכ עד «p "מורהו 'ינויח הלמה wb ןויכ 35 םג
 וקיתעה םינקז 'ע יכ היארהו תב תקזחמ הדמ איה
 ב"ע קיזחמ sm ל"נה הלמ י"ע n s) יב mm" תב
 ןובשח יפל (תב) 6 0606 ה"כו 06 ןיטסק
 אוה nz )2/0 תוינומדקה by והיתתמ ןב לש
 תיבכ וקיתעה םינקז 'ע יכ השק תצק ןכלו ,ןיאס 'ג
 לבא uerpnvás Uy כ'ג ^Q5 n אימ) םיתאס

piהרופ וקיתעה  s umיט  vyל"נה הלמה  
 'עה תעדל אוה דחא ןינע (אברג 'גרתב) הרופ יכ
 הלמה תארוהש וניבר ?ny לבא i Dy םינקז
 ,םילודג םיקש י"שר תעד ןכו קש לש ןיפילש
 תישארבב ן"במרה B5" ןכו (Gaarsupium ןיפוצרמ

 תחתמא ל'זו וקש תא דחאה חתפיו לע ז"ב ,ב"מ
 רומלת 'לב ארקנה םירדצ ינש ול שי לודג קש

 — [ומלהל השק כ"ע אתארתמ

 ?wer הלאשה יונכ תלמ מ"לב ומכ (x) יִמ 1 *
myמ"לב ומכ )5  saימתס  "bדחא  

Gweleher? Jemandק"מ  Q^ארוק ימ  nז"ע  

 .* תוכמ +'ה תינעת "וכו 00205 )55? ימ : א"מ
 הימתה תלמ ע'לב < ומכ רועו — :ח"מ הטוס

wie denn, was denn?ד" םיחספ : ^B YDימד  

 אל ימ :ז'ק םש ,ףרטצמ ימ ב"עס 2/5 bn" ,'וכו
 אל D א'עפ ^D הדנ ,תייצ ימ ,ב"כ 'יכרע ,יעב
 א'ער ח"לק ow ,אכיא b^ ב"עס ח"ס תבש ,רמא
 םש ןייעו ז"כת b^ יכאלמ רי ןייע Db" אכיא ימ
 ימ ב"ער 'ג םיחספ 'וכו ביתכ ימ .ג'צ תבשו ,ב"כת

 ,'וכו ביתכ אל

 ומכ וא האלהו איהה תעמ 'מולכ i ומכ) יִמ 5 *
y'53רשא תעב <  als, in der Zeit.. 

 4533 'ורי "5 ומכ ונינעו ימלשוריב הברהו 8

 (כ''פ רידמבו ^y ייפ קלב ןשיה nim ^ ^b" קלב ימוחנת)

bs ^bםא תורייע לש הלודג רמולכ תורייע לש  
 י"לב ב"א) — .ריע C 'לב C noi (' ירטמ זעלב
 םינקז 'עו ה"יחא]* — .(תונידמב יתרש ןילופורטמ
 «?yum הכלממ vy 6^ /2 ביש) םאו vy וקיתעה
 ^Un 067006 "y (D ,יט רתסא) תוזרפה ירעב C3 ,"י

 תושעהל םילשורי הדיתע ג'כפ ר"מש ה"'נכו
 הפסוה ןשיה 'מוחנת .תוצראה לכל ןילופורטמ
 .םלועה לכל אילופורטמ 'יגה 'ג p^ םירבד 'פל
 תישענ םילשורי הברחשמ :הירצ ויה Cp ר'כיא
 ח"יפס תולחא 'תפסות ןילופונתו ןילופורטמ ןירסיק
 v3 — 'וכו הלש ןילופורטמ דגנכמ ירסיק חרזמ
 יא'ח) םילופורתוילא ע"ייע ס"ט ןילופירטמ ב"מפ

 — [6ב'צ

 .םופממ ע"ייע אספורטמ *

Stab, (וב ןיכמש טבשו לקמ ,22= ע"למ NDS 
 אקרטמ C2 ימויב .ב"פד ג"רב 6
sspקיספד יעיטד  ^b mu"עיקפ  

 ליתפמ לבח ןימכ sem אקרטמ wm C אתרוודמ
 הב ןיד ma ןיכמש העוצרה qus לקמב יולת
 לדנפה תליענו 'מגב כ"הוי 'פב .('רד 'עב ונשריפו
 ה"יחא]* .אקרטמו איסוסמ אמלידו (א'עס rry ימוי)
 העינמ p C5^ 5 ב'ש gm ךלוה רמאש הז 'מולכ
 כ'ג 'יא וניבר 'ינכו .תועוצרו םיטוש ןמו D'D'D ןמ
 .אקטרמו ג"ונבו אקרטמד ןעכנימ י"כבו /3 ם"ש י"כב
 ךפיהבו -- ש"ע ףחי 'עב "יא quon פ"שה רמאמו

 — [הקיתנב 'עו ע"ייע קתרמ תויתואה

Nn1/53 607% י"למ)  D?" metretaהדמ  

 ע"לב ןכו שבי רברל כ'ג לאשוהו חל רברל < =
 .Maass für flüssige, dann auch Js ץובקב =

(trockene Gegenstündeמגב ז'עד ק"פב ' o"! 

C» wb»היל חלש  samיפבו ,"אתרטמב  
mnsואיצוהש םינש 'מגב תובותכד  CUPבר  

 p eb^ המל אתרטמ ("יכופה רמא תשש
 ("ןהב ןיאשונש קש לש ןיפילש ןה אתרטמ

 ה"כ (4  .ימור י'כבו )5  .םילופורתוילא עיייע c בוט cm» (? mater ריילבו wüTaQ יילמ matre טייאלב )!
 ייל nim 'פדבו אליטק ם"טב br" ימאו ליסאב יזיפ יפדו ט"ק י"כבו הרוטק ד"ל «vox ,ב"ה יב יא ויו vom ר"פדב
 םירשק הב שיש העוצר b^ הריטק an^ ןכתת הארנה יפלו m ייפ קיתעה אל ןכו ייכ םישבו יופדב ס"שב ייל ןכו

xmסיש י"כב ייאד הלי תפ עיקפ לע ייפ  D)לשופמ לבח וא םינפב 'יארכ ליתפמ לבח ימולכ (: ט"כ רצ ימוי  

 חייר ייפבו אתרוורמ :םוקמב ב"ה יייכב לייצכו יג רד יעבו יג עקפ יעב היכו ימאו ר"פדב היכ (5  .'ג עקפ יעב ייאדכ
 ףוסו (אנליוו פישב םפדנש) 'n ייפמ קתעוה )5  .אתרועתמ B/w י"כבו אעתרמ ר"ל סיש «v5 ארדס ג"ונבו אתרלודמ
 כ'ג 5" שיע הגשהו הציר py פילמ יתשריפ םשו רדיילק ,גייח ןייע יג רד )7 oy יג עקפ יעב קתעוה חי"ר ירבד
 ייג ךרעה mos ןייעו תובותכל ףיירבו י"עב ה"כו (5 ringsumwunden לשופמ ונייה העוצרה ביבס mp ונינעש

 ייכב (.1  ,ייל ע"פרשבו nam יפדבו לינה י"כב «pax ה"כ ('% .ביהו ט"ק יייכב ןוכנל ה"כ \* .אתארטמב ג'יוכבו ן"במרה

no 27m 
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 ,םיערה םימ :ה"ק 'ילוח .תוכורעת ימ . , ךומרי ימ

 םשו 0 3m n3 ע"ייע ונלש םימ  .ב'מ םיחסס

 ע"ייע :ט'נ תוכרב ןייע mp jw ףרג qua ע"ייע

gosלקדח . ry ovב'עס  UB Sr Uy 
me»ישיג ,וזרמ ע'ייעו ,א"כק  /Dרב ע"ייעו  

 ." ב'ב .א"י ףכ ,'א שדנ ע"יע ub 'טוס .אינש

 תבש ןייע אָיִמ ס"לבו .תוישא ע"ייע imp 'דהנס

 :ה"ק :ז"צ "ילוח sn םיחספ .'א סמ ע"ייע ,ח"ע

 Hm Ty ז"עד ב"פ הגינח nv :א"פ .ו"ע מ"ב

vp cwג'ע ג'לד  waםייח םימ 'גרתו ע"פ  

 ^« ,ו"ט תומשל 'גרת ym ןיימ On 07 תישארב)

 .'ג 'גינח הרוהה תאנהל לאשוהו — ןיפיקת ןיימ

 ב"עס ר"פ B'5 ,ןיתוש ON ךימימו VN ךידימלת

 א"ימ א"פ תובא ,ןיתוש ונא ןהימימ  .ד"י 'וירוה

 — 'וכו םידימלתה ותשיו םיערה םימ םוקמל ולגתו

 לכל ףתושמה ןושארה רמוח ןינעב םימ רמאנ דועו

 םתאשכ ע"ר ל"א :ד" 'גיגח 'םיימשגה םיאצמנה

 'וכו םימ םימ ורמאת לא שיש ינבא לצא ןיעיגמ

 םלועה היה הלחתב .ז"עד .ב'פר 'גיגח יורי ןייעו

 ג"ע ז"עד ow ,'וכו גלש ואשעו רזח . . םימב םימ

 ירה םימב m5 םלועה היה הלחתב רמוא אוהש ימ

 ןתיל אב ו"טפ ver .ךלמ לש וסיררפל םגופ הז
 הלחתמ ךכ 'וכו םוהתה ןמ םילוע םימה vm דוסיה
 השלש ד"יפ םשו ,'וכו םימב םימ םלועה היה

 — 'וכו שאהו חורהו םימה םלועה תא ומדק תוירב

^vר"ב :ר"סד א"פ תינעת 'ורי .ד"יד ט"פ תוכרב  

 — [םינותחתהו . . םינוילעה םימה ג'יפ

 וא גראב ימ יל ז"ע Wei) ןיי ,2 ם'לב) "3 *

 ,וניבר 72 גראב y"y גדאב

"tבכרוה בוט רתויהו ,יאהמ = ב'ר תעדל)  
sbDjיה =) יי ןמו (הַמ =₪  ^Bהמ  

 איצומה 'פ 'שוריד תבשד תכסמ ?was? wie) איה

 (mw עשוהי 'ר דיעה ןודכ vb (א'עס אייד חיפ) ןיי

 אצמנו ה"יחא]* = .יאהכ 'יפייכ ןכו יאהמ ייפ (א"מ חיפ

 :ח"יד ד"פ האיפ 'ורי : ו"ד ג'פ תוכרב יורי ןודכ יימ

^Yוכרב 'ורי ןודכ ימ ןכו ,ג"ע ב"מד ד'פר 'ומורת ' 

 : דועו .ח"כד א"פ םיחספ 'וריו ג"עו ב"ע י"ד ו"פ

 םימעפ הברה ןכו ,ג"נד ב"פ 'כוס 'ורי ןודכ יאמ

m» )*י"כב ה"כ (5  .שיע יישריפב  epב"ה  bmהיכו  

 DO:N57 YD' 'דהנס 'ורי .ןיקפנ ימ Y ה"ד ב"פ
pp)עיייע)  Ci ppמורת 'ורי ' me" meימ ג"ע  

 uo ^v"  ,היל ליזא ימ :ח"מד א"יפ םש ,ליכא
 ג"ער x7 rb vy יוריב) ךימד ימ ג"ע ד"כד ט"פס

^W3" 'ורי .תומוקמה נ"שו ךמד ע"ייעו (ךטד דכ pn 
 ק"ב 'וריב תחא הביתב ןכו ללע ימ ד"ער ו"סד ג"פ
 א"ער ^T ב"פ תוכרב 'וריבו אכמדימ ,ז"ד .ט"פ
 אייכמד ימ ג'ונבו .אייכמד ןמ ם'שרהמה ^2 יפל
 'ורי .ןירזח ימ :א"כד ח"פ האיפ 'ורי ,ךמד ע"ייע

 ,רזח רזחימ :ט"מד ח"פס םילקש

 דיחיב 03 *< ע"לב לבא mo ץובקב קר מ"לב) מ
C» טוסד ג"רב' CWasser, Flüssigkeit, Saft 

 אמש הלעמל וידי היבגהל ךירצ (' םינושאר םימ
 אוהש םימב ותוא לטנ אלש ועווזל םימה ואצי

 קרפל ץוה  vumםינורחא םימ םידיה תא ואמטיו
TD םימ wr אמש הטמל וידי ליפשהל vu 

  mumןיברעמ 553 | .('ועורדז תא וכלכליו
 ןמו םימה ןמ ץוח ןיפתתשמו  mobs:ויכ ייבוריע

 אסי 'ר רמא (ר'ער 2372 ג'יפ 'יבוריע) ימלשורי ('נשמב )

 הללק ןמ ןהש יול ר"א ןהמ ןוזיג ףוגה ןיאש [יפל]
 ק"פבו .(* םורסב חלמהו (* לובמה רוד לע םימה 'יפ

"p םינפג ימו םיבלולהו םילעה 073 הלרעד, 
 הכלה ףוסב .('ןתוא ןירמוזשכ םינפגה ןמ אצויה

 םיחפפ יברע 'פד 'א  ("Dרמא  C33ימ יתשיא

 ינשבו ה"יחא]* .ארכש יתשיא אלו (" ןוירז
 הריצע י"ע אצויה רבד :םימ ןינע םינורחאה תומוקמ

 םיחספ מ"ד ץימו תיחולחל ונייהו  SU,תוריפ ימ
  umו"לד ו"פר 'יעיבש  aua Mpא"פ "טיג 'וריו

 איבהשמ רסובה ח"מ ד"פ 'יעיבש .םיציב ימ ג"ע ג"מד
  coע"ייע 'וכו  apàתודלות ה"מ ו"פ ןירישכמ

jo סטוחה ןמ ןזואה jb ןיעה jb אצויה םימל 

 הפה  ^b otnםשו ,בלח ( voימ ,םילגר ימימ
 :ה"נ הדנ ,ףאה ימימ )02 ח"פ תבש 'תפסות וילגר

y'"y : ח"ל תורוכב .המדא ימימ /2 םשו ,ףאה ימ 
 יכוס ףיסוהל שי הנושאר הארוה ןינעבו — רווח

  eט"מ  Tuח"פ הרפ םימה רעש :םשו ,םימה

  "UD'רהנס  i'nץב ע"ייע םיציב ימ  ^m,6ב'גק

 ,ןיכומ םימ ח"מ א"פ תואוקמ  D'b n'b mbםימה
 ןדריה ימ י"ט םשו ,םיבזכמה םימה : םשו ,םיכומה

 .םינורחא . . םינושארה ע"פדב לבא ט"ק v23 היב )!

 םינושארה םימ ןינעבו (5 = .יוכו רוד לע jn האלהו b" יפדמ לבא ר"פדו ביה טיק י"כב ה"כ )* ?ND ו"ופדבו יוריב
cUםינורחאה , DUייבוריע ןייע םייעצמא  ir^ה"כ (*  .ם"במרהל מ'יפב ה"כו )5 .3 עפ ע"ייע .האלהו .היק יילוח  

 יב ןעכנימ ס"ש י"כבו ,אבר ו"ופדבו ,יתשיא ךומסבמ לפכנש הארנו ישא בר 'מאו DONI יזיפ ריפדו ב"ה ט'ק י"כב
 םייגויה םייפסוליפה לצא ארקנו (*  .(טיער (ovn ןוירוז יעב wen pun )9  .אריז יר ה"כ ייס ש"ע יכלה PUN פ"א

 Syn םיירבעה םייפסוליפה לצאו ט)מ ו

TSו  

ne 
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 לכאיה 'גרת etwas, irgend etwas y/"y) םעדמ
 ידיב לכעתמ אלד אמכ 00 290 חלמ ילבמ לפת
 םלוכו םדימו םעדמ ומכ 'יפ ('[אחליט אלב] ששב
 5n) wemw לכה 'פ "לוח תכסמ .המואמ ןינע
 'פ םיחכז 'כסמ mue הנק Coxn mms ידימ (ט"י
 רשב אפיס איריא UTD 6 ד"יק cni) oy לובט
 ןייע mnl ,[ןירומיא] (םירומא) אשיר
 רא 'עבו ירייא 'עב אירא ,איריא ידימ לש המישר

wey wmומ ניס תומבי :ן'מ ןיטיגב ה'נכו (דיסר  
 ידימ אכיא ימ ,ח"לק תבש ^21 וליאד TD" אכיא
 תבש ,ז"כת b" יכאלמ די ןייע 'וכו יבייחמ ןנברד
 אלו היל רמא אלו .ד"ל הרומת carp "לוח :ה'צ

om "mo svoאלו ירמא אק ווה אלו א"ער  
Tbןיטיג ,ידימ אלו והל ןנירמא אלו ,'ל 'ציב  

 הכוס :ג'ק "יבוריע ,ידימ אלו היבג שפ אל .ר"י
 דימ :'ג הדנ ,ו"ל םיחספ ,(*ידימ אל ותו : ו"ל

mmץיפק אלר ידימ . . ץיפקד ידימ :'ח הדנ ,'וכו  
 i TD" אשרדמ יב אכיא ^ii תוירוה ,'וכ
 ג"עא א"ער ר"צ DD" 'וכו DD" יאנימ יעב :(

 ידימ א"ער ז"י םיחספ 'וכו ידימ וזח אל והניאד
 י"שריפ ןכו ?etwa םולכ ap אוהו 'וכו אמעט אוה
 ה"ק 'ובותכב ןינעה הזבו .'וכו השקמ התא םולכ
 'רומת .Am אניד ינב םיעשרו םישפט Db" א'עס
 נישו ב"עס 'כ ייבוריע ani qo עימש ידימ 5
 ןושל  תותירכ רפס ןייעו אינת ידדה יבג ידימ

^mב רעש ' rb ^p(מ"למ) יִדיִמ לבא —  
 מ"ד von, aus T'D ^b ^v jb :ןמ עוטק אוהש
 ואצי .ד"ל רומת ,יאדוו ידימ : א"מ ז'ע :'ט םיחספ

 — [הליעמ ידימ

 המואמ p^ ידימ ומכ םֶדָמ ס"לב) םֶדיִמ שא
 pne רמ לכ mn (םִעּדִמ ע"ייע

 .םעדימ ומכ הל ילח רירמד םדימ 55 01,5 ילשמ)
 - ש"מו ש'ע םעדמ 'עב ע'ומב ה"כו ה"יחא]*

 הזל םדוקה 'עבש ינש 'גרתב ידימ לכ ומכ אוהו
 — [הרעהב ןייע

mmo =( wmןמו (ןמ =) ימ :ןמ בכרוה  
 לכ 'טולכ mb תצק b m" ,אָה

 (C1 חלושה p^ ןיטיג "כסמ wenigstens) תוחפה
 אכה ןמ p^ ,וחמל אתו אהימ אתשה ('ליז
 תהימ ינתק G'y» vi זיע לאעמשי 'ר 'פ ז'ע 'כסמבו
 ןוכנהו ה"יחא]* — ,םתה ןמ 'יפ ןיא ולבט אלו ולמ

"D ₪חכק אַהיִמ ₪4 —  

 םיחספ .ט'פ תבש :ב"ס .'ס :'ז תוכרב ןייע ייאמ
 ,ח"ל ק"ב inb mv :ג"י 4^ ,ב"י 'גינח : ה"כ
 'טוס :ה"ק ^i תובותכ ox .ה"כ ב"ב :ו"ם מ"ב
 MY : ג'צ .ג"צ WU .ד"כ 'דהנס im :ב"מ :א"י
 .ה'כ :ר'ב ז"ע .א"יק Up :ג"ק .ב"'ק :א'ק :ט'צ
 יאה יאמ : ג"ס תוכרב איה יאמ :ז"טק םיחבז .ר'מ
 תבש אמעט יאמ .'ט םיחספ יאמ יאה :ו'נ ןישיג
 יאמ :א'ל םש ואל יאמ :ז'ק 'ילוח .ד'ק :ז"ע
 : ג"כ ריזנ 6א'ע (GUT ירייא ע"יע NUN 'איריא

"WDה"מק תבש ,אנש יאמ :א'ב 'יכרע .ביתכד : 
wb naיאמ :'נ 'שודיק ,יוה יאמ :ז"ק יילוח  

mיכאלמ רי ןייעו הלע  ^pםש הארק יאמ ,ב"מת  
 תכפאד תיזח יאמ .ג"ית םש ל"מק יאמ .א"לת "יס
 — א"כת D" יכאלמ די :ט"מ "לוח 'וכו אתיימק

 — [ע"ייע יאָּמַא שארב ףלאבו

 der mimus 206 'ורו י"למ סומאיִמ =) סִמואיִמ

(Geberdekünstler,הכיא תליגמ שארב  
 סמואימה תא ןיסינכמו (ז": D^ ר"כיאד אתהיתפ)

 p" ב"א) — ,'וכו הלוגמ ושארו ןהלש ןורטאיתל
 ,(וילע גועלל רחאכ ומצע השוע רשא ץל 'ורו י"לב
 םיתמה תא םיסינכמו ל"נה ר"כיאב 3233 ה"יחא]*

 pep ילבו רכו חלוגמ ושארו םהלש ןורטיתל
 איבהש המו כ'מ ןייעו סמואימה ךורעה ^33 ל"צ
 'פ ר"כיאבו (רשא רב םהרבא ונייה) א'בא 'יפ םשב
 ןורטאי תל סמומה תא םיסינכמו 'יגה יתוילכב איבה
 חלוגמ הז לש ושאר המ לע 'וכו חולג ושארו םהלש
 poss ןיסינכמ ןהש פ"פר ר"בב ץובקהו — 'וכו
 לע זמרו ע"ומב סממ y'"p 'וכו תואייטרת יתבל
 'ורו 56 אוהו סומאימ הלועמ רתויה ^« quen הז
 עצמאב 'זיפ 'פרבו DOO 'עבו ןאכ ב"ר 'יפכו ל"נה
 אוה מ"אפדבו סמואמ 'עה שארבו סמואימ 'ה
 T /3'W €^ ט'ק י"כבו am ר"פדבו ,ךפיהב
 .ףוסב ם"ימב ס"טב ב'ה י"כבו סמואימ דימת ר"בו
 תליגמ שירמ רמאמה שיר (I איבה רטאת 'עבו
 יפ ה"ד תחת ונינפל אוהו) קוחש יתייהבו 'כיא

 :יחכונה 'עב םג ל"צכש ד"עפלנ ןכלו (תוילכב איבה
 -[קוחש יתייהבו הכיא תלינמ שאוב

 ורי Gast) יואשמ b^ לבומ =) אְלְביִמ ,לָביִמ ,

 5358 ע"ייע + ג"כד ג"פ יאמד

"TDעוטק)  jbםֶדַמ  ^b b'53ןכו המואמ  
 תחת ןיעה תעלבהב ovo ל"זר לצא

—— 

 לכ :וכפהו המואמ אל ייפו )5  .יצחא ג"ונב )3  .אחלימ ששב אלב ירימ יגרת י"כב לבא noon ששב יעב הייכו ('

 .ליזיא ג'יוגב )5  .המואמ לכ ייפ m Ww) יגש 'גרת) ידיס
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 ינימש ןשיה 'מוחנתנו ^$ i ולש סמוימל תאצל
 אוהשכ ^n רומזמ ט"וש 'דמבו ,םטוימ 'ח "יס
 ויתונויגל .לטונ וולש  סמוימל | לייטל | ךלוה
 אצוי D'b5 א"כפ יתבר 'תקיספבו 'וכו ושימשתל
 איבהו סמואימל mun py ריאמ לעב m סויפל
 mm שיגרה רבכו סמוימ אוהש ןוכנה לבא ךורעה

nשדחב 'פ 5/47 'תקיספבו ,רפסה ףוסב ןאמעריג  
 B'5b ר"משבו הלמה וז "ל .ח'ק דצ ישילשה
 ^& ב'ק 'פ ךתלעהב ירפסבו ה רי מ א ל : שובישב
 pw בותכ היה ילואו םולשל ,םו ל שב תועטב
 ליכשהו יתבר 'תקיספב ומכ «D פל אצוי כ'ג
 חזרמ המ n'p ר'קיובו ירבע 'לל וקיתעהל בתוכה
 טבש לכל היה תואיסמיד 3^ ובייא ר'א םיחורס
 ןעכנימ "23 "w^ ל"צו 'וכו םלכל דחאו טנשו
 ויה תואסמוימ הרשע שלש (םעלרעפ ל'צא)

nnsיקליבו 'וכו ןלכל תחאו טבשו טבש לכל  
 : קר "יאו הרזה הלמה הטמשנ ה"מקת זמר סומע

i^םילנע ג"י :'ג רמזמ ט"ושב ל"צכו .םהל ויה  
 ל"צו םלוכל פומי ד טבשו תבש לכל sns ושע
 .היפ m pps ,םּומיִּה ש"מ ןייע יוכו סמוימ תחאו

[GB 

 Db ע"ייע אָחיִמ *

 pono 'y רחא ליעל ןייע םַחיִמ *

 י'ב OD 'ע FD ןייע (das Wanken) שיימ ,טימ *

 3t) לעפמ das Beste בַטיִמ 5/53 ומכ) אָבְמיַמ *
 TP "1^7 ןימפ me» "v .ד'ק 53

 .אבטימב םלשא .ט'כד ד'פ תובותכ 'וריו

ceiתדמ .)< ע'לב) ליִמ  yosורו י"למ קתעוהו ' 
ufוס  miliariumםיימורה לצא  

 Oil, ein Lüngenmass תועיפפ ףלא לש ץרא תדמ
 ליט ןיכלוה 6ח'פ ימוי) יריעש ינש 'פ ?o תנשמ
 'יפ לימ ירכ [ןיהושו [ow (םינושו) לימ ןירזוחו
 העיספ לכלו תועיספ ףלא לש yos תדמ יורו י"לב
 ףאו ה"יחא]*  .לימ לכל המא םיפלא יכ תומא יתש
 תעדכ bón 'ורו י"למ ל"נה asp" הלמ 'רזגנ םא
 m יוועלל ל"תמעל ויתופסוהב רעשיילפ 'חה
 -milig תדמ ונניא ל'זר לצא bn תאז לכב 0

riumב'ו תעדכ תועיספ ףלא ונייה םיימור לש  
 שילש ינשו ו"סר ונייהו xm תוידטסא עבש םא יכ

o" -uw — NITD רצ טבק 

 תוחפה לכ no so ^p ליחתמה רובדב ש"מכ
 תהימ ינתק .ז'ג "עבו תהימ ינתק : הדנב ה"נכו
 תוהימ יל ודוא א"עפ ט"מ םשו 'וכו ןיא םילוד
 ב"ער ב"כ תועובש .ז"י mob : א"צ וריעב ה"כו
 רצ סי 'מ י"כב אהימ יל mw" ,ה"כק  תבשב

"ms Cipיג יפל :ה"מק םשו ,תהימ יזיא יל  
 הזיא פ"א 5x" תהימ יזיא רמ ןל אמילו m י"כ
 זיפ (A יזיא y'"y Ty ןהמ הזיא ג"ונבו תהימ
 ,תהימ אתשה :ד"פ םיחספ .תואמגודה רתי ג"שו
 ייחספ אהימו תהימ 'יא דועו ,אתשה אהימ up ק"ב
 זיע :ריפ B's +: איל "לוח ביער Spi תוסבי מ

bאבה 'עב ןייעו ] — 

 אהימ תלמל בורקו וה-ימ :ןמ בכרוה) והיִמ <
 -zum min םינפ לכ לע mnen לכ 'יפ

(desten, allein6א"מ) םימלצה לכ 'פ ז"ע תכסמ  
 םינפ לכ לע 'יפ אמלע ילוכ היפאב ליזד והימ אוה
 ,ט"ל 'דהנפ :" םש «mo ה"יחא]|* | .תוחפל וא

cvvוהימ .ו"ט "טיג ,'וכו והימ תרמאק ריפש  
 -- ]^53 תימד אכיה

 ,האמ 'ע ףוס ןייע תואמ 5/53 (Hunderte) תוימ *

 נח ןימ Mejuma ר'לב קשוטט י"למ) סַמּויַמ *
wnןויצל ןושאר (םיימורו םיירופ לש  

 03 5^ תומשל א"פ חלשב 'תליכמב אוה גחה הזל
 אלא תוריח ps תוריחה 'יפ ('ןעכנימ י"כ 'יג יפכ
 mw mmy םוקמ . . םירצמ לש ןתוריח םוקמ

onovסמוימ התיה םש . , םיה ןיבו לודגמ ןיב .  
 ל"נה ט'ויו גח אוהש חיכוה סעלרעפ 'חו (*"םהלש
 םיימורו םיינוי יבתוכ ותודוא רפסל וברה רשא
 והוגח (סש Suidas תעדלו 320 סואיסריימ ןייע
 (18טה096% תוצירפו היתשו הליכאב םיה ףוחב

wey ovco £v 05 0006+(םוקמ הזו  

 רואיבל sow המ הזו . . םיירצמ לש ןתורי ח
yiלודגמ  o^ pmר"דמבב ראובמש המ הזו  "p 

emo7, סומע) 'ונו םירכ םילכאו םתשרע לע ( 
 ןיפילחמ ויהש ןהיתוטמ תא תוריבעב ןיחירסמ ויהש
 סמוימ ול היה טבשו טבש לכ . . הזל הז ןהיתושנ
 ולש סחוימל ךליל שקבמ היהש «jv ומצע ינפב
 טבש לכ הארו אב n ^D ינימש 'וחנתב ה"כו 'וכו
 שקבמ היהש ןויכ ומצע ינפב סמוימ ול היה טבשו

 ה ו ו ו ו רו

 סוקמ ס"טב 'קליבו (?  .האלהו 96 לינהל שייטע ןייע דועו יא סעלרעפ 'הל עדנוקנעגאז רגוא -כארפש יסב אבוה 6
 סמוימ כ'ג ל'צ הלעא יתרמא b' רישהשב ?w^ םרמימ םוקמב ילואו םמורמ םוקמ יליכמ 'פרבו ,םהלש סחוימ

 ןיתפמ ש איתפת ןכ ןארוק wm המלו [סמוימ ל"צ] םרמימ €3 .יב ,'ג לאינד) .איתפת «vw הזו לע ערה רצי
 .(ל"דרה ישודיח כ'ג ןייעו) תוגז ה

 גז



 םיכרעו jb ע"ייע ND» npe piss .ןימ *

 .קמ .ץמ .סמ 'ע דועו av ילב ל"נה

"Uiלעפא) יִריִיִמ  jbירא  lehrenהרומ ומכ  
 הרומ ןוליא דע 09 'ורי 'גרת (ירבעב

 'רמג 'לבו יריימ mm web דע O07) תישארב)
 רייא ע"ייע םירמואו םירומ יריימ אק p" יריימק

 (QU רא 'עו

bx) "wm *שטס  (yriadeכ'רד 'תקיספ . )7 
 ,יליכ ע'ייע 6 ז'ק

der Zürgelbaum, u« (ע"לבו אָשיִמ ס'למ Un 
   (Hlsbeeren "5! Elsbeerbaum'כםמב

 ףיסומ C רזעלא 'ר 6פיכ ולאב לבא 'מגב דימת
 t") y'y תשרפ ר"בב now bun שיימ לש ףא

G7ןישיימ רמא ןומיס 'ר רב הדוי 'ר םיאדוד אצמיו  
 היכו ה"יחא]* — .שיימ ומשש ןליא לש ירפ "פ
 ןישימ ל"צו ןושימ סרג אוהו ר"בב י"שרל םחוימב
 ןייעו ע"ל לקשמכ ייגה xmv ןכתת דחא ד"ויבו
 ףעלל צ"נלפפו 588 ז"טחו 697 ד"יח Yes ע"מ

— [250 

 םיכרעה שמ ע"ייע רֶשיִמ ,רּושימ Dm ,אָשיִמ *
 התימ תיט םיכרעל תמ 'עב ןכו vm ילב

 .ונממ םיפעתסנהו

 ייעו אָתֶא ןמ לעפא im יִתִייִמ ל'צ) תיימ
 וביל ^ ?ye" ודי ףפוני 'גרת (םינפב

 זוככ קיתעה ב"ר ה"יחא]* = .םידיב יתיימו ליבומ
 כ"ע ךורעב urs m םגו םייסו תיימ y ןמגרותמ
 אתא ורקיע יכ אוה ךירצ אללו ב"ר ףיסוה ןכלו
 יא יד ינש sni" ה"כו יתייא לעפאב ונממ רשא
 לבי 'עב ןמגרותמה לעבו איבמו ךילומ דומלת 'לבו

 — nb^] יתעדי אל, : בתכ 'א

 אב &die Ankunft &D) לעפמ) N'DB .אָתיִמ *
 ס"פ ר"בב ראובמ G'D ,ה"כ תישארב) אובמ

 יאתאד וזח יאתאד וזח .'ל "טיג ,אתיממ אתא
 יז"י 'ובותכ יונכבו .איתמ .mew אל לאומש רמא

 ,םלשל ךייתמ ךירב vb 'דהנס

 ק"מ Besetzung) ביתי ,ביִתְי לעפמ) אָחּובּתיִיִמ *
 ,יגויבת עיייע ,'ב

Mas *ןותימ  (das Ausspannen des Fadens) 

 nna ע"ייע

 ןותימ ,יותימ " — 55 un לק

 ןאמרעקוצ mn ןוכנ לע ןובשחה הלעהש ומכ תומא
 םיפלא ונייה תבש םוחת היה לימו G8 םעטסיזסאאמ)

 ,י"שריפו (אגליוו סישב) ח'ר 'יפב D by" ןייע המא
 ץובקהו לימ vy םוקמ קוחיר םימעפ המכ םשונו
 ,ד"צ : ג'צ םיחספ :ח"ס bv s" הליגמ ןייע ןילימ
 ג"ס 'מוי 'ורי ג"ע ו"לד Yo "יעיבש 'ורי .ו"צ 'דהנס
 אָליִַמ ס"לבו -- ב"פ ר"דמב ד"י 'פ אב 'תליכמ :מ"ד
 תומשל v" 'גרתב ץובקהו אלימ יתפ :מ"לק 'ילוח

m 53335 ;'ג 'ב .רבדמבל |; ח"י' יכ  

 — [ג"ל

 Py ןירלימ xenon qo non ,אָליִמ +

 .ןירלמ .ןפפלמ ,למ םיכרעב

 S007 למ ע"ייע (יקנ רמצ «pi תלימ ^

wein ovךורעה לעב . 

 2% י"למ סומיה םירפסה "יג יפכ ד"עפל) סימיימ
 .lupa ל"צ וניבר ^3 יפלו עימקו םירושק

 (םינפב ןייע ב"ר ny" Heilung האופר = %

 איה םימיימ :הרש רמאתו (הימ פ' Yap ר"בב
uxהאופר 'מולכ הכירצ איה עימק ('א"ס  

 י"לב p" ב'א) — Ubi) ןייע סמוי mb" ןושלמ
 (am  סומיה 'עב ה"יחא]* .(תדלימה תונמוא
 ינאו 006066 לע ב"ר תנווכ יכ יתוריעה רבכ 0
 היארהו ליחתמה רובדב wen י"למ ויתשריפ
 pin 'עב 'מושרה 'קליה 'יג ב'ג ןייעו עימק א"סמ
 וא םירפס ^25 םומיה זא רקיעה האופר b^ םאו

nvאוה םינושארה םיסופדב 'יאדכ םומיה בוט  
 ןושארה ם"ימו ;laci םיפיי ל"צ וא האופר 1 י"ל
 ר"בו ב'ה 'ב ו"ו "3 m^ ,ומלהל השק וניבר 'יגב
 כ'מ לעבו .םימוימ ד"ל י"כו ףופב ם"מב םימיימ
 "3 ךורעה םשב sum ם"ימב םומיה כ'ג פרג

Do"ןושלמ סרג אל כ'או האופרו וסמ ןושל  
 לכא .ב'הו ט'ק י"כב ה'כו וסמ קר םא יכ יח מ
 'גרת ןכו תוחילפח חסונב 2/2 s^ יסמו יחמ ןושל

Yאנא (טיל ,גיל םירב) אפרא ינאו יתצחמ 'ב  
 : ג"ל תבש ןייע דועו ,יסמד אוה אנאו יחמד אוה

 — [ש"ר יסמ היה א'ר יחמ הוהד אכיה לכ

P *פ"לכ) אָרְמיִמ  sestaרמאמ מ"לב  Wort, 
(Ausspruchסוחיב טרפבו 'גותב הברה  

 אוה י"יד ארמימ לק ,י"יד ארמימו לאה רובדו לוק
Y32םיוביאמ 'ה הז ןינעב ךיראה רבכו 6 60%  

 re" ורטאמכ ןילרעבב ןשרדו כר
m e EEיו  bf M ECOLE LUEויל יי 000800  RE RTיצר  

n3 (!5 האלהו יזיפ 'רמו ר"פדב ןוכנל  nm )* sקרפ יד ישרפ ארקיו ארפסב לבא ט"פ תוחנמ אתפסותב  "Konיר  
 ,רזעילא



m Mob Yo — 3 
q20אָכַמ ינוניבהו  D'bs m»יפו ' quaךועמו  

 (:א'ק 720( םיכלמ השלש 'מגב קלחב
 (*ךכמתנש הכימ C en יכ 'פב ונדמ ליבו
 ויהש הערפ לש ןינבב C 4p מ niv "b ןינבב
 לארשי ינב םירצמה ןילטונ vm ןינוב לארשי
 ןכאה םוקמב ןינבב ןתוא ןיחינמו םינטק ןהשכ
 ינבל ןישוע ךכ ע"שבר ה"בקה ינפל השמ רמא
 ןיחינמ םא םינטקה ולא ה"בקה ול רמא םהרבא
 התא יא ti םיעשר ויהי םלועב ומייקתיו ןתוא
 חקלו וישעמ ויהי המ הארתו םהמ דחא חק ןימאמ
 (איעס טייכק (nat ןירלימ 'מגב ןינפמ 'פבו — חכימ
 יפד ג"רב .אתוונח יזל ליזילו אכמ אזוז לוקשיל
 אכמ אזוז טיקנ הוה ?CU ק"ב) 'הו 'ד חגנש רוש
 הארגו הרוצה עבטמ ךעמתנש ךועמ זוז, b^ הידהב
 תבשל ז'ר יפמ קתעוה ה"יחא]* ."ןומיסאכ
 א"ער א"נ תורוכבב ה'נכו "?Go פישב (DbT םש
 (nex "531 .התרוצ התחפנש י"שריפו אכאמ אזוז
 רתיו — .לק "יפו אכממ סרג Ci"p m ילייגנא י"כ)
 מיחספ ןייע Nob! On» ny? pis תושרד
 א"מפרו ג"כפ ר"מש n'b: תועובש :ג"ק 'רהנס ,ז"יק

 — [ז"טו p" ר'דמב ,ב"לפ ר"קיו

N25 =( 35ךומ = יִכְמ  (gebeugt seinר"קיוב  

 אקלס דכ אתויח אדה (ג'יפ) ינימשה םויב יהיו
 איכמ איה תיל אשרוח ןמ (" איכמ איה אמי ןמ

^bרועה ןמ לפש 'גות ב"א) -- .תוכימנ ןינע  
C» nap)אמגוד ה"יחא]* — .(אכשמ ןמ ךיכמ  

 איכמו ,ךכמ ושרש יכ 'א ךמ 'על הכייש הנורחא
 ע"ייע s2n רכז יגוניבהו אכמ שרשמ אוה ר'ק'ו לש
 "א טעמכ 'פ ר'שהשבו אָיְכָמ הבקנלו ,םדוקה

nme (םשו posiד"לפ גירדאבו 2723 ןייע ךפיהב ייגה ), 

 לודגמכ b' ר"שהשבו &" 25 אירוט ב"לפ ר'ב ץובקהו
 קילס יכ ז"יפר ר"ב לעפאבו ,'א ךמ ע"ייע אייביִכְמ
 יתיכדנו 'גרת לעפ תאבו .תקפנו הפאל תכמא
 "ונרת QD p םש) וכמיו ,תייכמתיאו (יט mb יילהת)

 ותּוכְמב אהיש .ר"יק ט"ב םשהו -- ואיכמתיאו
 — mb] דעו הלחתמ

t LO fetu p Manל  

 אלק

quo — 32ךרע תלפש ןינע מ'למ ּףַכָמ  sinken, 
beugen, ליפשמ אצוי לעפבו niedrig sein 

  Giederlegenםילעופה תא רכושה 'פד ג"רב 5/2
 דיפ  G'ys'מגב האורה 'פב .יטמנ 'ם היל יכיימ

 תוינעתב ןושאר 'פד 'מגבו (ט'נ תוכיב םיקרבה לע
  67אבב חתפמב ארטמ  Üינגו ךיקש ךומ ארמח רב

  "b.6בכשו עקרקב עצהו ךיקש ךורעו טושפ
QUPEP תיבאמ. aun ןח" זי בייט yap "RES 

 .\*[ןילוקו] (*ןיככמ 'גרת )002 4^ ביש תופסו בכשמ
 תימרו 'גרת (א'מ ,גיכ יקזח) הדובכ הטמ לע תבשיו

 .רקיד ןיככמ ןישגרד  'b3קפסש ינפמ 'טגב כ"הוי
 « Cus oUה"יחא]* = .יכוכמ (* ךיכמ אקד ג"עא

 « maשרשמ  pbעבר ךמ א"עס ט'מ םיחספב
  "eveב'עס א"כ תינעת ,ץבורו ושובל לפקמ

 ה"כו היל ךיאמו וניבר סרג יקרתסב 'עבו והל ךמו
 שרש 'גרתב  78Dםיטפוש) דר םויהו 'גרת ^ bואיי

enn ye? לארשי ןואנ הנעו 'גרת ,ךאמ אמוי. 
 ,ךאמיו 0^ ,'ב ייעשי חשו 'גרת ,לארשי רקי ךאמיו

 פש ליפשא :ל עפאבו ^ oא"  Tubsדוע ןייעו
 'גרתב תיכאמ לעפבו 'ט ,ז"נ ;ג"כ ,א'נ 'יעשיל 'גרת

TJ תוכרבב quo שרשמ לעפא ןכו .ל"נה בויא 
  255הוה  veo'ובותכ 'וריב יווצהו .(*ירוט והל

 ר"להקבו : ה"לד ב"יפ  Cp.ךיפא ךימא :רשא לכ
 לעפנבו  qeדועו .ךמנ ע"ייע ראותה כ"נ אוהש

ip?» לפש an אָכיִּכִמ ם"לב ה"כו qae ראותה 
 ^ 03 2ךיכמ 'גרת (ב ייפ ייעשי) חור הכנ ,ךיכמ

 םש ץובקהו ,חור ' gיאכד 'גרת ;ןיִכיִּכַמ חור ו'ט
 ,ריל םילהת) חור ^ mn» Gלדגמכ 'פ ר"שהש

 טוריא   ein,'ג .יכאלמ 'גרתב םשהו ^4
bypm ^,^ להק 'גרת' "y ןייעו אחור תוכיכמ 

 םיכנ 'גרת ךכמ  snm,היל  (eןוהלימב יל ןיככמר
 אכדת לאו 'גרת ( Go oxo $eןכו ךיכמת אל

"y ךכמתנ ל עפ תהו שרשה הזמ 'מוימ ל"נה ןויצ 
 בורק דועו .ז'חא אבה 'עב  mbשרשה  w5pע'ייע

 ְ -- יג ךס
n»n —) "5םירפא רהמ שיא  JY)םיטפוש  ^( 

T!D-— N29 ;zerdrücken ךעמ 155 ךכמ שרדו 

 ייפב ה"כו ןכ יישריפ ןינעה (w/m קיס:(.  ?( mum יב mw שנא ys תואסריגה ייונשב שימ ןייעו סיש יייכב גיהכו (1
v3 nun5 תינעתל mלכש ימולכ ךומדו לפק ךומ  ownןיאש בכשו ךלש קשה עצה ייא ח"ר ייפבו .כ"ע רטמ דרוי  

 «Us יישרב היכו (5  .יז לק יעב mur ל"צכ )5  .ןיבכמ ק"דרבו גונב לבא 'צוניוו יפרב היכו (5  .הכילה םויה ךל
 : ליפשמ )« ,זימק םילחת) 'גרתב ותמגודו ךכמ שרשמ ךיכמ mm ייגה (xum )9  .ךיכממ ג'יונבו ומוקמל םייד ןייע פא
 יתקיספב היכו ךיממ ל"'צ וא ,ךימאמ 3023( ילדק ךיאממ אנאד רמועה פ'יפ יתבר יתקיספב ל"צכו ךיאממ י"כ 'גרתבו ךיכמ
 ייכב לבא xm דייל ויו w33 ה"כ (* p" ךימימ ח"כפס ריקיוב הייכו גימרת זמר רומא יקליבו vy דצ כירד
 ע"פרשבו ריפדב היכ )5 w"y. ךמכמתנ הייד : א"ק ידהנסל יישר ןוויכ שרדמח הז לע דיעפלו ייל ע"פדבו ריב ט'ק
 יב YO NW/D3 ייא יב "a4 'ב י"הרב והיכימ םוקמב תמאבו הכעמ ומכ הכימ שרד Ww )?  .'הסונב ה"כו ךמכמתנ

 .איכממ ג"ונב (1%  ,הכעמ

 1ך*



 ישוריפ רתי איבהש הרפל wn ןייעו ןיקיזמ ןיכומ

 — [ם"במרה

 לאינרב ומוקמ אצמ 22 016891 ךאלמ) לֶאְכיִמ *
 ,םינושארה םירשה .דחא לאכימ יי 09

 םרכש לאכימ ,(א יג" n  לודגה רשה לאכימ
 לאכימ 'א ,ד"כ תומשל 'א י"רתב ןכו (איכ ^ םש)
 הבר לאכימ 'ז bp םילהת 'גרת ,אתמכח ןכרס
 'גרתו [vx הבר (*לאכימ ח'פ bw םלשוריד
 לבא ,אשאד אוהו אנימי ןמ לאכימ 'ב ,ה"כ בויא
 אוה גלש לש לאכימש הארנ 'ירחא תומוקמב

pvגלש לש רש לאכימ :הניאצ 'פ ר"שהש  
 209 ומע דחפו לשמה :םשו ,שא לש לאירכנו

cvה'כו (' לאירבג הז דחפו לאכימ הז לשמה  
 חכומ y" 'מוי כ'ג p ה"פ ר"דבו ב"יפ ר"דמב
 לאכימ יכ חכומ םשו , שא לש אוה לאירבגש
 החרס לאכימ לאכימל ה"בקה רמא לארשי רש אוה
 'וכו םהבש םיבוטל ויד ע"שבר וינפל רמא ךתמוא
 תבש ןייע ןיד לש אוה לאירבגו cen לש אוהו
 "א CR ייכ רכז אלו 'פ ר'כיאבו :א"כ mb :ו'נ
 םעטה הזמו לאירבג הז םהיניבש השקה ךאלמ 'יפב
 א"רדפ ןייע לארשי !nime הניכשה לאמשמ אוה
 הנושאר הנחמ 'וכו תרשה יכאלמ לש תותכ 'ד ד"פ
 ,ולאמשמ לאירבג הינש הנחמ ונימימ לאכימ
 לאכימ םיכאלמ 'ד ואסכל בביס ךכ . + ב'פ ר'דמב
 דגנכ ונימיב לאכימ לאפרו לאירואו לאירבגו
 לארשי ורבעש העשב לאכימ ומש ארקנ המל ןבואר
 םייסש D^ ^3! ךומכ n^ הרישב nem nne םיב
 ןיא ךומכ ימ ןורושי לאכ ps רמא הרותה תא
 םשו ו"מפ יתבר 'תקיספב ה"כו לאכימ ירה לאכ
 א"פ ר'ב Tp ןייעו 'וכו הרותה תא םייפשכו "יא
 ןופצמו  .ונופצב לאירבגו ומורדב חתומ לאכימ
 ןידה ךאלמ אוהש לאירבג בשומ ןכלו ערה חתפת
 ןינע לכב ^b וטילחה אל זיכב לבא ןופצב
 ןידו דחפ זגור לאירבגו םימחרו דסח אוה לאכימש

iyהלעא יתרמא 'פ ר"שהשו (*ח"יפ ר"מש  nb! 
 א'פ ז'ע 'וריב 'מאנ CN "uu לאירבגמ 'מאנש
 ירמוש וארקנ m" םהינשו .לאכיממ ג"ע ט'לד
 לארשיל ןירמוש ה"בקה ןאשע םש ר"מש ןייע לארשי
 eb הנה 'פ ר'שהשבו ,לאירבגו לאכימ םה ימו
 דצ ה'פ כ'רד 'תקיספ אצמת רשא לכ 'פ ר"להקו

oM» * - ףומ) - d בלק 
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 תבש) ןינמוט המב 'פב (םינפב ןייע וניבר תעדו ךר
  cro'פב .(' ןיגוזב אלו ןיכומב אל  nesהשא

quem הלדנפבש ךומבו הנזאבש ךומבו 6 דיס oe) 
 טייק ק"ב ליכאמו לזוגה 'פב .התרינל הניקתהש
 'ר 'פב .ולש ולא ירה איצומ םבוכהש ןיכומ (א'עס

pen ןיציחרמ 'מגב איבה אל םא רמוא רזעילא 
 רילק תבש)  C'yb]נותנין[   jew penלעש ךומב

 תומביד ק"פב .הכמ יבג  C27תושמשמ םישנ 'ג
 ךומב  ^b'לב ןירוק רחבומה קרוסמה ןתשפה

 ןיכומ א"פ (ךומ לא לאעמש  jb pae.םידגבה
 םיעגנב א"י 'פכו  (UU)ןיכומבו גיראב האריש דע

 ארקנ םינטק םיצצק דגכה ץציק סאו  powןגתדכ
 קופה הזב " OO.רוהט ןיכומ ואשעו וצציק

 ה"יחא]*  w'b3תבשב ח"ר 'יפ רחא וניבר ררגנ
 ;ז"ַמ  DUםידגב ןיטוטרמס ןיכומ 'יפש (אנלווו

 לבא ,'וכו םיעגנב ןנתדכ םיצצוקמ  "bbןושאר
 תיברע הלמ יתאצמ אל םגו רוקמ ול יתאצמ אל

 לש א"פל ר"עפלו ,הארוהה וזב ךומלא  wanהלוע
"pbi דגב ייולבו יתיתכ vn >< ברע הלמ הפי" 

 הפי הלוע ןושאר  nobתבשבי"שריפ ןכו ₪ 'יברע
 ןוגכ ןיכומ יורק ךו רכד לב :ז"מ  "bxןפנ . .
j^ ינושארב ה"כו כ"ע םייולב םידגב' men 

 ,תומביל א"בשרו םש א'בטיר ןייעו תבשל יריאמו
 ןייעו  voורכזוה ןכו .ם"רה םשב ק"ב ףוסל מ"טש
 דחי  qo'פסותבו .ט"פס 'טורת 'פסותב תילטמו

 ורכזוה "₪ ד"פ תבש « oy pלש תונושל
 ק"ב ףוס 'תפסותבו .ןמגרא  jb pnpib psקרופה

 תבשב ה"נכו .ןיכומ ןיסבוכה ןמ ןיחקול . . ןיכומ
  5ןיחל ןיכומ  bob y'"p ^» bתבש יורי .'א

 ,ר"עס ו'ד ד"פ  Yo DUתבש 'תפסות ג"ער ח'ד
  mp[(ט"פ) --

 ?p םימ b schlagen^ הכנ לעפמ :pi — ךמ
 ק'פב cB y"y םיער םימ רמולכ ןיקזינ םימ

 ןהש (*ןיכומה םימ ןהמ הלעמלו «OU תואוקמד
 (* pb "מ הרפב ח"פב םינשב omis ןירהטמ
 ןיחולמה ןיכומה ce ןה ולאו ןילוספ ;יכומה
 תא «T )2 י'ז (moe ןושלמ ב"א) — .ןירשופה
 ראכמ הרפל ם"במרהל מ"יפו ה"'חא]|* | .םימה

 .ךמלא עיפדבו ךימלא טייק vss sym דייל ויו י"כב אוה ןכ )*  .ןיכומב אלו ןיגזב אלו גונב לבא יוריב הייכו )!

 רחפו לאירבג הז לשמה ךפיהב w^ בייפ ר"בבו (*  .לאירבג ג'יונבו י"כב ה"כ )5  .םימה ג"ונב f o qa) ג"ונב (*

 .כיפ pU »u ןייעו (5 .םימה jo לאכימ w^ םשו יו ייפ van ימוחנתו Y^p םיחספ כ'ג ןייעו (* .לאכימ הז



SUM , רבכמ cem — לֶאָבִמ * 

 תודבכמ ד"ע ח"מד א"פ 'ורשעמ 'ורי ,תודבכמב

 -- [הרמת

 ןכו תניבכ ע"ייע אתניבכ וטכ cbwo אָחְנַּבְכַמ
 das השיפתו הרישק ןינע oe ע"לב | =

Verbinden, Zusammenhaltenפב] (םינפב ןייעו ' 

 אתנבכמ ביס (nie (? [ריילכוכב אלו השא המב
^bמויד ראילכוכ ומכ הלוגעו שפנה תיב איה ' 

vw" Gv»תש פותש טחמ הב  myהידגב  
 תנש) ןנירמאדכ שחנ לש וניעב סנכנ טחמ ותואו

Corpא'פ | .'ניעב אימרתיאו אתנבכמל התלקש  
 ינוע הלמ תארוה םעו ה"יחא]* = .ריילכוכ יעב
 ןכו 'וכו המע תשפותש ןושאר p^ הפי הלוע ל"נה
 תנבכמש ש"ע ה"אקשונ אתנבכמ .ב"ם תבשב י"שריפ
 שרפמ היה ת"וו כ'ע קולחה יחתפמ תושוקו
 p^ :ו'נק תבשל י"שרו ףיעצ uvm אתנבכמד
 Stecknadel, epingle צ"ל אוהו (*זעלב אלגניפשא
 ןושל הפרמו ראילככ ע"ייעו טחמ ךורעה 'יפכ הזו
 ןדינ ןינעב ךיראהש nw ז"ואו :ב'י ק"מב ל"מרמ

obwתיב יכ .כ'ג איבהו  mp we)ןענכ 'לב  
 יכ איבה דועו [?Vorspann] ןפשרוו א"לבו אנופז

pov vnל'צז ארק  na "bש"ע ילקשונ שפנה  
 nusquo, nuechio ל"מר תעדכ אוה אקשונ םאו
 תינבתה וזב טישכת ןימ אוה זא טמוח קתרנ
 שפנ תיבכ אוהש ןבל דגנכ םישנה התוא ןיאשונש

 — [ונלצא וכרע ןייע

 ארקנה חלמה םי לש וחרזמב 50 026 =) 5235
 ^am a תוינומדקה לע וחותתמ ןב) 1/0006 = =

 רבדמב) 45^ ץרא תא 'ורי 'גרת Machárus) ('ג

 אבאל ויה Duy (USO) דימתב 'ג 'פב QCN ביל
wmרבכמ  wmתושטעתמ  mobתרוטקה . 

n^n]5 ,'ב 'א 5*1 י"כב « wvב'הו  mobןכו  
 רווכמה ירעב ס"שד 'נשמבו רווכמ רהב תוינשמב
 י"כב 'יאדכו רווכמ ל"צו רמכמ ס"טב : ט"ל 'מויבו
 רה 'עב ה"כו ראווכמ ל'צו רוואכמ 'ב י"כבו ,פ'א
 :jx רווכמ  .ח'נד ב"פ ?n 'וריבו דימתמ ןויצב
 .'א ,ב'ל 'דמבל 'בו 'א י"רתבו .נ'שו רה 'עב הרעה

m 43רבכמ ב'ל ,א'כ םש 'ב י"רתבו ,רווכמ  
 שיגרה אל ב'רו ןמגרותמב sum ןכו ו"וב ןוכנהו

 -- [הזב

 v5) ^ ילשמ) ויבאל סעכ 'גרת .6) רבכמ
 קיתעה ה"יחא|* = ,יובאל ריבכמ

 ילואו והמ עדוי יניא םייס sym ןטגרתמה ירבד

 גלק

 'יטפשמ 'קלי א"יפ ר"דמב ו"טפ יתבר 'תקיפפ :ה"מ
 יכאלמ ('ה"צשת זמר םילהת 'קליו ב"סש זמר ףוס
 "יפא איכאלמד ןוהיכלמ (G^ wo conn תואבצ
 הב ודגב היער לב 'פ ר'כיא 'וכו לאירבגו לאכימ
 םא ^7 ט"פ תוכרב 'ורי ,לאירבגו לאכימ הז
 אלו לאכימל אל mw אל הרצ םדא לע תאב
 bri ח"מפ ר"ב — 'וכו חוצי יל אלא לאירבנל
 םידשהו 'יכאלמה לע ירפס jy לאכימ הז . . ןהבש
 לע רמאנש םינינע המכ יכ יתחכוה ow 26 דצ
 המ ןכו םייסרפה ינוימד יכוב לע ודלונ לאכימ
 יונב חבזמ :י"ק תוחנמ ןייע :ב" anms 'יאש
 .ןורטטימ ע"ייעו בירקמו דמוע לודגה דש לאכימו

 אטאטמ D kehren^ "23 לש לעיפמ) 7225
Kehrbesenהמודש םירמת תופכו  Q5פב ' 

 תודבכמ לשב לבא Gr» bbb) y'b3 וגהנש םוקמ
 ק"פב .שולתיו הלעי אמש הרזנ רופא לכה ירבד
 דיפר יציב 'תפסות :3^ (now שק יליבח 'טנב הכוסד

 Bn" םהבו תודבכמ (ג'ע .ביסד דיפ יציב יריבו
 ^ הרמת לש דבכמה (ג'מ א'פ 'יצקוע שירב
 םייולתש לוכשאה אוהו הרמת יליעצפ 'יפ ,םיחפט
 דחא תרבכמ תארקנ םירבד ינש ינפמו םירמתה וב

 «mon הדיבכ איה moy יולת אוהש ירפה םושמ |
 תודבכמ bi" .תיבה תא דבכל איהש דחאו הטמל
 הזה en^ ה"יחא]* ow אבכיר הרמת לש
 ל'זו 'יא םש קר 43 דצ ט'דסל i'm 'יפמ קתעוה
 תייטב רמ ת לא yx "b הרמת לש תדבכמ
 דחאו 'וכו םושמ דחא םינפ 'במ תדבכמ המשו
 6 דינק תבשב 'מאדכ תיבה תא 7225 אוהש
 לש לבא תבשב ןלטלטל רתומ תלימ לש תדבכמ
 ררגנש חכומ כ'או .'וכו תודבכמ 'יפו אל הרמת
 הרמת יליעצפ םוקמב יכ ל'נ ןכלו וירחא וניבר
 רמת לא ףעצ ל"צ (לעצפ ע"ייע הרמת ie^ םהש)
 םהב רשא םירמת mes 59! c ע"לב אוהש
 ארקנ אטאטמל המוד ותויהמ דועו לוכשאה יולת
 ם"במרהל מ"יפ ןייעו דבכ 'עו אניבלא ע"ייעו רבכמ
 שרר (O" ^b יעסמ ףוס 'מוחנתבו ,ל'נה 'יצקועל
 רבכמבכ ןדיבכה «C י'ח ייעשי) דיבכה ןורחאהו
 .אניבלא 'עב אבוה א'נ 'יס 'תחיתפ ר'כיא כ'גג ןייעו
 . .רבכמה לע בש )"5( ו"פר תבש 'פסותב ה'נכו
 ,ירומאה יכרדמ הז ירה , . דככמה לע בשת לא

im)הבקנ 'לב ל"נה תבשבו 'צקועב סרג  n7335 
 תודבכמ ץובקה ל"נה תבשבו דבכמה 'צקועב ג'ונבו
 םירמת :ח"יד ד"פר האיפ 'וריב ןכו אתלימ לש

  (iןייעו  wuפיס לאומש ^ 53 'יפכ (%  .תרפותש ביינש ק"העבו ,הלותש טייק יייכבו (5  .ראילכב יעב היכו )?
 .הבוקנ הניאש היד .זינ תבש יישרב זעל ןייעו pb" דיפ ייפ תבש 'ה זיואב הלועמה
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 .'ב יליגמ am ןוקית יכיה יזחנ 'וכו לארשיל םהל
 י"שריפ py 'וכו והנינקת ג"הנכ ישנא והלוכ ידכמ
 . . ג'הנכ ישנא ךחרכ לע . . םימכח וליקהדמ
 רשב ידכמ ,ד"י םיחספ ,'וכו ןוקית ינמיז ינה והלוכ
 ידכמ ,'וכו ינש mn" יאמ האמוטח דלווב אמטנש
 : םש ,'וכו ישילש m" יאמ י"טב לספנש ןמש
 ןיב ידכמ :ג'כ ,וכו אינהמ Np יאמ 32 יאה ידכמ
 יוכו והייניב יאמ האנהב ןירוסא רמל ןיבו רמל
 השע תוצמ ידכמ ארק יל המל א"ער 'ד 'גיגח
 א"י ,'וכו תרצע יאמ ידכמ .'ט aen המרג ןמזהש
 רד אל יל המו רד יל המ 'יינש ייונש ידכמ א"ער
 ,'וכו אשירב ליחתא םימשב 755 ב'ער 2^ ,'וכו
 'וכו ש"מ יבר ןיתינתמל הימתס ןאמ ידכמ :'ב 'ציב
 דח ל"מ אמתס אהו אמתס אח ידכמ N'D: תומבי
 'ידומיל ןושל תותירכה רפס |«( םתס 'רת ל"מ םתס

Mp "o xvירתו ירת ירכמ +ב'כ תובותכ ,שק  
 היבבד לעב ארבג אוהה ידכמ :ה"נ ןיטיג ^; והנינ
 ואביו ןה ןילוקש ידכמ .'ג ק"ב ,אוה ארבג אוההד
 יאק mw לע ידכמ אשיר אלא .ט'כ "ילוח .םינש
 האמוט קפס רככ wn ידכמ .ב'ער 'ד הדנ ,'וכו

 .'וכו אוה י"הרב

 Sehlag, Plage) עגנו האכה ןינע מ"למ) הָּכַמ *
 ד"פ ריזנ 'ורי ,תורוכב תכמ ("n תוכרב

 ק'ב ,תרוצב תכמ ^b תינעת .תודרמ תכמ : ג"נד
 'ורי םישורפ תכמ הליאשהבו -- הנידמ תכמ .ז"טק
 ע"ייע ד"ע ז'טד ט"פר ב'ב v" .א"כד n'b האיפ

anbלאשוהו  myטוס הלימ םוקמל הכמ ' t^ 
y'"yץובקהו — םתכמ  nisא"מ א"פ 'דהנס  

 בורמ תוכמ תכסמה הארקנו -- השלשב תוכמ
 .תוקלמ pays חקסע

 CWohnstütte הריד ןינע מ"למ) הָנוכְמ .,ןוכַמ *
menוכו גלש תורצוא ובש ןוכמ :2^ ' 

 — ןיטסיל תנוכמ ma א"י ,'ה םיטפוש 'גרת
 — ("ףועו mm תונוכמ א"מ ,ח'פ תולהא ץובקהו
 ןאכב p'"y D'b הנוכמב :ז"טר זיפ תבש 'ורי

 ,ירייז 'ַעְו US) יב'ח)

  "obsע"ייע 0390

no *825 לעפמ)  (CVerarmungע ףוס ןייע ' 

a qe 

D "eדלק דד  

 'ציניוו 'פדב ג'הכו כ'ע DU ךיישו רבכ ושרש
 p'bs אוהו די ב כ מ בוט רתוי "יפופד תצקב לבא
 — [סעוכ דבכ : RD תוכרב ןייעו סעכ ןינע דבכתא

 ,Flechtwerk 123 םשהל בורק מ"למ) רָּבְכִמ *
(Giebתור ףוס ןייעו ט"לפ ר"ב ץובקהו  

 איבה b^ 'וכו ןושארה תא רבכו תּורְּבְכַמ איבה 'בר
 .'וכו ףינהו תופנ

Presse, Mange, 60800, 1735 (לעפמ 328 

Y"b קלחנש vy ילכ 553 Giolzbank 
 א'כ 'פ עגוגהבו ,שרח לש שבכמה "מ 'ילכב
 p^ (' תינתשוקבו שרח לש שבכמב "מ 'ילכב
 ועצמאב Cons רכד ('שוביכל אוהש רבד 55,
 ול שי ותכאלמ יפל שרוח לכו (''שבכמ ומש
 (*ותכאלמל ונקתיש דע ץעה רצועו שבוכש םוקמ
 דחא ןיפד ינש סבוכל שי px לש שבכמ ןכו
 ןיארנו ןירצועו ןהיניב ןחינמו םלפקמ םשבכיש
 ילעב לש שבכמ GUep) תבשב ןנתדכ ,ןיפי
 ('שבכ 'עב b im^ ןישבוכ אל לבא ןיריתמ םיתב
 םילכ px) לש שבכמה לעו 070 ןיבזב ד"פבו
 ינפמ ךומסד 'מגב ןיחלגמ ולא 'פב ,ןירוהט ויתחתש
 דחא ץוהיגל nv 'ל לכ ר'ת (א'עס ג'כ (p ורמאש
 תחתמ ןיאצויה םינשי םילכ דחאו םישדח םילכ
 ב"פס ק"מ 'תפסותב ה"נכו ה"יחא]* |. שבכמה

ebייסופדבו סבוכ לש שבכמ 'פריא י"כ ^73  
 לעש שיבכמ א"פר ב"ב ^55 'תפסותבו ,םישבוכ
 :קרפה ףוסבו ,רגנה שיבכמ :םשו ,םינקה יבג
 ,'וכו רועה תא וילע חתומ אוהש ףכש לש שבכמ

"vושע שבכמ ר"ע ז"יד כ'פס תבש  pop» ums 
 pw ק"מבו א"שירפ זעול ,א"טק תבש י"שרנו
 אפירפ (טיל רצ קימ (^b י"שר י"כבכ ל"צו שוריפ

 — [ש"אלב ה"כו presse צ"ל אוהו

 43 = יִדִַּמ :ןמ תבכרומש ל"נ הימת תלמ) "225 *
 רשא רחאמ 'מולכ איה רשא הממ 'יפ איה

 D' 'וכרב Qachdem nun, da nun, da doch) איה

 "12! עמשמ יפ ירמא ןוצרל ויהי יאה ידכמ ב'עס
 א"ער ^ םש ,'וכו תוכרב ח'י רחאל ןנבר והונקת ט"מ
 ,'וכו אשירב בותכיל אשירב הוה לואש השעמ ידכמ
 ארזעדב יאנתו יארומא והלוכ ידכמ ב"ער ב'כ םש
 ונקת ג"הנכ wis ידכמ ,ג"ל םש | ,'וכו יגלפמק

(iהיכו  celדתא םיטב ג'תר 'יפב (5 .שובכל ג"הר ייפב )?  .ונתואתסונב הייכו תינטשק :טשק יעב לבא גיהר  

 םש רועו 16 טירסל ג'הר 'יפב כיע )*  .רחא ייפ א"דב ליחתמ ולאכ הדוקנ תועטב w^ הזל םדוקו א"ד ייא ו"ופדבו

 .0זיי) ז"ט ^p תבש 'תפסותב היכו )9 .שירה ייפ ןייע )5 .ךורעח ינפל היה ךורא ne ייפש הארנו .א"מק תבשמ ןויצ

 י"כבו שייארבו ף"ירבו ג"הבבו ח"מ דומע לבא ילה תאיג ץיירב ^m )* .שבוכ ו"ופרבו ,ר"פדב ה"כ (5 יב שבב )7

 .ףועו mm המהב רדע ט"פר תולחא 'תפסותבו )!9 .שבכמה ךותמ (iai שבכמ ידי תחתמ סיש
/ 
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 ירבע 'לב הדמ ומכ ר"אלב b^ אָתְליִכְמ — לכמ
 ע"ייע) mun mes םהבש םיללכל לאשוהו

COחלושה 'פב (תומשל שרדמ ןכ ארקנ טרפבו  
 .ךיתליכמב ןייע קופ «Gre po ורבע רכומה 'מגב טג
 ,('*(ח"מ םיחספ) יתירחא אתליכמב היל רדהא רומיא
 "mmy 0 'פ mm ףכ אלמ בוט 'פ vpn שירב
 ne" אתיירב אתליכמ b" .('*אללכמ רב ירקתימ

mל"צז םיסינ 'ר ,םיאנתה ימעט  ^bאתליכמ  
 ,א"כ pin ךיתורוכמ ומכ ןיפלחתמ 'בב 'ג אתליגמ
 ןנימגרתמרכ no אתליכמ א"פ .('" ךיתורוגמ (היל

 אברעמ ינב יסרגו .אתליכמ (ט"כ יגיב י"הד) הרושמ
 תיעיבש ל'צו] (" (ןורחא קרפבו תועובש) תכסמב
 'ר רמא (ד'עס ט"לד י'פס ייעיבש יורי) [ןורחא 'פב

 אתכסמ [e^] 6* אלכמ אדח ינתד שנ רב דח יסוי
 ונייהד תומכחהמ nns המכה תדמ ונייהד ימניא 'א
 דע םיסיג 'ר ןמ יל י"כב ה"יחא]* | ,אתליכמ
 תוכמ 'וריב כ'ג יא b'm 'יעיבש 'וריכו ,ארימג
 po ל"צ «n^ הלכימ sm םכחד ys'& ב'לד ב"פ

snינהב 'יא ב"עפ ג"כ מ"בבו .םיכח אנא אלכימ  
 א תכסמב והיילמב ונשמר ןנבר יריבע ילימ תלת
 היאר אוהו .'ל 'ודיק 'פסותו 'פסות םש ןייעו 'וכו
 םינויצמ יכ עדו .אתכסמ 'יפ אליכמ יכ וניבר 'יפל
 * םיסינ p5^^' היאר תצק ל"גה םיחספו ןיטיגמ

 טקל םוקמב בותכל םישרפמה ינושאר ושמתשה
 ו בוט .רתוי וא ןיתליכמב ןמקל :איגופב
 'ו לכ ע"ייע אָּתְליִכְמ וא ^C אָליִכְמ ר'אלב איה הדמו

papaןתליכמ  jo pisoןגימגרתמדכנ אתְליִכַמ וא  
 Noo. mt NET ו ביג .יומרי) .תויקנמה
 'וריו ןמגרותמב 555 3« לכ 'עו ז"ט ז"ל תומשל
 לע אלו אָתְליִכִמ לע nb" הוה :ו"טד ה"פס ב'ב
 אתְליכמ דקנל ךירצ ילוא אתליכמ כ"או (.אירועיש
 ריאמ 'הל אתליכמל אובמ ןייעו תודימה seb 'יפו
 ,ךיראה יכ ןינעה לכ םשו XXXIII דצ םולש שיא
 הנשל ע'ממ ף"זרהמה ny כ"ג איבה XXXI םשו
 הניכ םא דואמ קפתסהל שיו ל"זו ב"'צש דצ היינש |

 יפבו יא ףכ 'עב ה"כו לוחכמ ג"ונב )?

LU NN TTE קי ל NETT 

 - אתּוכמ *

 .אתכמ ע"ייע אתוכמ *

omoiaלעפמו לּוחְּכמ  bnsעילבו  Jis. se 
 םינפב ןייעו Schminkstift אָלָחְכַמ "לבו

ww» wnםאו 'מגב אמק אבב ףוסב (הליעבל  
 אלחכמב היל ולדמ ווה O'vo ז"יק) ןלזגה תמחמ
 לטינש C לחכמ (ג'מ) יילכב ג'י 'פב 4.( אפסכד
 .ףכה ינפמ אמט רכזה לטינ רכזה ינפמ אמט ףכה

^eדכרכ תרוצ לחכמ  Cתשחנמ וא לזרכמ אוה  *) 
 רכז ארקנו דח אוהו ןיעה וב ןילחוכ nns ושארו,
 ארקנו בחר sym יערה ןמ ןזואה וב ןיקנמ דחאו

C83תא רכושה (''פב — ותרוצ הזו  
 (bu השוע היה ךומסד / ארמגב םילעופה

NUוארישמ םיפאנמב לאומש רמאד (א'עס  

 .תרפופשב לוחכמכ סינכיש דע (" 'יאלכבו (*םיפאנמ
 לוחכמכ םתיאר (.'ז תוככ) םידעה דציכ 'פד ג"סבו

 וארישמ רמאד לאומשכ ינייד יכיה ןגברו תרפופשב
 הברה (ה'פ ירהנס) תותימ 'ד 'פד ג"סב .ןיפאנמ

 (" ידיממלת ינווחח אלו ("יתדמל הרות
 יילכב ה"נכו ה"יחא]* — )05 תרפופשב (" לוחכמכ

abהיתרפח אלו חירל 'פ ר"שהש ,לחכמ קית 'ח  
 ותורכז ל"צ םיב לוחכמכ ותורכז ליבטמש םדאכ קר
 ט"ס pua .ץובקהו .ו"זרהמ 'יפ ןייע ub לש

xaתלתו אניע יאהב יִלָכִמ תלת ילמילו  
 .'א קרב ya jp רמאמה שירו אניע יאהב ילחכמ
 -Ohr = ארעשרוא ש"אלב p^ ב"נש ק'העבו —

scheereארקהל בוט רתויו ןזואה וב ןיקנמש אוהו  
Ohrlóffelקלחה הזו ךורעה 'יפכו ףככ בחור אוהש  

 לוחכמ : לבקמ i'b מ"ב 'ילכ 'תפסותב ארקנ בחרה
 sop ולש לבקמה היהש י'"פעא ולש רכז לטינה

 — וכו ולש לכקמה לטינ אמט הדולח

 .'ג רכמ ע"ייע ןיריבמ *

 beugen N28 Dy sqm פ"לב ךמ ופכ כמ *
 .'בו 'א ךמ ע"ייע לעפתנ לעפאו לעפב

 .אהלחכמב היל ולד גיונבו ניק דצ ק"ב סיד ןייע ירו יה סיש v23 היכו )!

 .ם"במרהל מיייפב ןייע (% .רכדכ ליסאב יזיפ oup ,רכרכ cnim יפדו י"כ ראשבו ,'מאו ר"פרבו ט"ק י"כב הייכ )3 .ג"הר

 רייב "33 יא n'3 ג"הר ייפבו ע"פרבו

 ע'יפרב )7 |

 מיטשב

Mn ר"פדב (CD 

 יע ןאכ ייא י"כבו |

 וארישמ | םשו

 ומ י"כבו ( 1 .םילכבו םייטב ו/יופדב )?

 ןושארה תרפופשב לוחכמכ ןמ ייל ט"קו רייב וזכב )3

 ייכבו םיק MSS היפ(?

m» )5 

 .לוחכמכ ייפא ס"ש י'יכבו אלא גיונב ('ל

pnym (5ייפמ  vmשיע 9 טירסב . 

 .וללה תובית םג טימשה ל"מרו ותרוצ הזו ייא םא ףא הרוצה ייל לינח

 .רחא יע קר pa vuv ק"העבו המל יתעדי אלו ומצע ינפב
 .םיפאנמה ךרדכ ואריש דע מ"בב גייובו .'ז 'וכמב היכו םיפאנמכ

 .ידימלת יתרסח אלו ב"הו

 רב ג"ונב (%* ,ינכו היל רדהאו יינתמב היל קיתש רומיא ג'ונבו mb דצ םיחספ סייד ןייע סיש י"כב היכו ('+ soma דע

m3בותכ )4  sósשרד ןכו ךירוגמ  

m3 )7מאו רייפדב ' 

 "No אדח ינתד שג רב הרמא 5( mm aas ,אלכימ לינה ייעיבש יוריבו )19

 ; יח "i תישארב) ארקמב )5  .ןאליכמ ירמ :אלמ בוט 'פ רילהקבו עיייע ןאליכמ

 .'ג רכמ עיייעו ךיתורוכמ א"דכ םהיתורוגמ (יו ,טחמ תישארב) םהיתורכמ יט ייסס יחיו ימוחנתב

 .ןורחא יפבו ^5 ו"ופדבו

nop ^ 



 עו החיה + ה רק ריר ו, יוהי

 136 = 6ָנָכִמ — הנכמ - (אָּתְליִכְמ =) לכמ ולק

 םירבד «der Verniehtende n5) לעפמ) הָלַכְמ *
 ע"ייעו הלכמו תיחשמ 'וכו ףא 32 'בר
 Yu (טימר (m תחשה

 ארווטלב ע"ויע (לודג שץט+ "53 ^( הלְלַכמ *
[CUP anmש"מו , 

 -die Kronenver לעפאב 555 לעפמ) אָתְלִלַכַמ ^

heilendeי"רתב 'גרותמ ןכו םוקמ םש  
 Quo .דיל .'ג יביל 53 תורטע 'א

 םייבקמ 11% = Machmas סוקמ םש) םָמְכִמ

 החונזו (ארקמ לש vs20 אוהו vy ,'ט 'א
 תומוקמ b CYb^ תוחנמב Cn'b3 תלסל אפלא

Qnתוינשמבש 'נשמב סמכמ ה"כו ה"יחא]*  
 רכזוהו .ש"מו mor ע'ייע דועו 025 ס"טב ג'ונבו
 א'ש שמכמ סע אוה דחאו ז'כ ,'ב ארזעב סמכמ

i"ארקנו ,א'ל ^ 'ימחנ שמכמ ,ז"מ — 'ב  
ovרפכ םש  jy ole92 ,'ב ב"וור רענעיוו [ — 

 ייחספ das Warmmachen) *:23 לעפמ) 3355 1*

DUOמ"ב א"עס  QUא רמכ ע"ייע '. 

 ,Netz תשר p^ מ"למ תֶרַמָכִמ ,תֶרַמְכַמ =) רַמְכִמ 2
(ischergamnמכב תומביד ןורחא 'פב ' 

 ויהש םדא ינב ינש (א'כק תומב) םימל 55(
 "ילכב ג"כפ רורכהב .ןדריב תורומכמ ,C רי טכ מ

c»תותשרה  Cןירישכמב 'ה 'פבו ,תורומכמהו  
 ןיכח ינימ "פ תורומכמבו תותשרבו תודוצמב 07«

qnביתכדכ  ov)מ"  (nתרומכמ ישרופו , 
 תודוצמה ןמ אלו ג'פר 'ציב 'פסותב ה"גכו ה'יחא\*
 א"ער ב"סד ג"פר 'ציב 'וריבו ,תורומכמה ןמ אלו
 'ורי ריחיהו ,תודצמה ןמ אלו תורומכמה ןמ אלו
 ב'עס א"פד ב'פס ק"מ 'וריו ד"ע ל"ד ד"פ םיחספ

  "x[תרומכמב אוה —

 machina ר"לבו yxyavà י"למ יִנָכיִמ ₪  הנכמ
(Maschine, Maschinerieםהל רמא 'פב  

 רויכל (*ינכימ השע אוה ףא "מ גיפ ימו) הנוממה
 ואיעס 15 2( 'רמג ,הנילב ןילספנ וימימ והי אלש
 ןיעיקשמ ווהד אלגלג ('אבר רמא ינכימ יאמ
 ןיבוריע ףוסב jm אוה לגלג ינכימ, b^ .(' היב

ovpןניקיידו תבשב 53533 הלוגה רובמ ןיאלממו  

mri 

 םשב (תומשל שרדמ ונייה) ורפס תא לאעמשי 'ר

 ןמזמ איה אתליכמ םשהש הארנ רתויהו .דחוימ
 םסרופמ היה י"ר םלואו הדמ ונינע אתליכמו רחואמ
 רפסה הז םג וארק ןכ לע תודמ in רבחמל

 ןוכנ ל'נ הזו כ"ע י"רד הדמ 'מולכ י"רד אתליכ
 ov לאשוה יכ יתחכוה םשו דמ ע"ייע דועו .רורבו
 ןייעו ,ארקמה שרדנ םהב רשא םיללכה לע הדמ
 ,ל"נה אובמב ואבוהש תודמה ירורב לעב ירבד כ"ג
 יכרדו 47 דצ ץנוצ ל"טירל תושרדה לע seo דועו
 ה"א ברהל אתליכמל (wise 808 ף'זרהמל 'נשמה
 איבה תומוקמ הרשעבו — האלהו XvI רצ סייוו
 הזל חתפמב ךיאראש ומכ אתליכממ םינויצ וניבר

  "bon[םלשה ךורעה —

 lauter Gold 3m) לילכ ^5 מ"ל הָלְכִמ =) לכמ
 יוחגמ) .הרונמ יגק 'ז 'מגב הבר ץמוקה 'פב

Cnבהז תולכמ יאמ  "n?בר רמא 'כ 773  
 לש wb בהז לכל ותליכש (' ןנחוי 'ר רמא יפא
 הז שורד יפל ה"יחא]* | ,לארשי ךלמ המלש
 -Vernich ןוילכ b^ היִיְלְּכ «b ומכ ותליכ ילוא

tungתוחנמ י"שריפמ עמשנ ןכו  n^ pwביתכהו  
 ףורצו קקוזמ י'הדב י"שריפ הָלְכִמ "יפו ,ףסכ ןיא
 ןושארה 'יפבו ש"ע מ"י סשב םש p^r שריפ ןכו

  ^n[לכ 'ע םישרשב ה'כו ילכ ומכ תולכמ —

 Schmutz) אמוהז ןינע macula ר"למ ילוא) לָּכִמ *

 לבקמ ןיא ןמשה 2^ 'שרפ "טפשמ 'תליכמ
 ,לעמ 'יגה iw זמר 'יטפשמ 'קליבו »55 558

 ,א"ע ,ג'חב ע"ייע סילד 'יגה Ue ק"ב 'פסותבו

 ,לכאמ ומכו «Nos spo .אָלְביִמ ,לַביִמ *
 הברה Speise, Nahrung) מ"לב תלוכאמ

 ;ז" ,'מ ;א"כ 0 תישארבל 'קנוא ןייע 'גרתב
 35 ידטבל יא יירת v5 3^ y ראי יחל
 ח"כ ;ז"כ ,זיכ ;'ג 33 ;ז"י 'ר ילשמל n" ;8"כ

arודל אול  

 תויקנמה תאו 'גרת (Cpferschaalen אָתְליִבִמ
 yy ה"יחא]* — .אתליכמ תיו

 ןָליִכְמ 0t as בימ) םיִּתַב 'גרת ןכו .ש"מו 'א לכמ
 הושה 'גרתהו .ש"מו ^ לכ ע"ייעו ר'ב י"ב ^3 יפל

 — [םיִתַבְל םיִּתָב

 סיישבו תוינשמ לש ןובשחה רפסמכ אוהו )? DN בר רמא ג"ונבו ןנחוי יר רמא קר עיפדבו m/« ט"ק ייכב ה"כ )!

 eb" תומבי 'תפסותבו ןירומכמ ןירמכמ  ג"ונבו ןירומכמ סייטב ויופדב לבא ימאו ר"פדבו טייק י"ככ הייכ (* m m 'יא

 סישב סישב לבא תוינשמבש ינשמב m )4  .תרומכמ רומכל ודריש y ויטד !reb moa 'וריבו ,תורמכמ ןירמכמ

 'יארכ ינכומ ע"פרשבו ישמא 'פדב םימעפ הזיא ה'כו ym לכב ר"פדבו רבו ב'הו ט"ק י"כב m (* .תוששרה

 יעקשמ nn פיש ייכבו היל אעקשמ mms ג"ונב )7 | ,בימ me יילכל ג"הר 'יפב היכו ייבא גיונב )5$ .וניתואחסונב
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 137 םכמ — (ינכימ — חהנכמ ולס

 ברדכו םדא חכמ יתא שש יילוח) ןושאר חכ b^ םימ
 (Cry mb ןיפרשנה qn ולאב אפפ ברד אה אפפ
 השעמ יימורו "53 p^ ב"א) — .ל"צז ms op והז
 טרפבו תולקב המ רבר תושעל np» תונמרע
 [Dy םימיב קוספב ינש 'גרת ,לודג רבוכ עינהל
 ה"יחא]* — ,(לזא אנכומב אסרוכ €2 7€ תבשכ
 אנינתו :םש ןכו ,יונכומב ג'ונבו ןמגרותמב ה'כו
 ינש 'גרתב קוספה ףוסב םשו ,יונכומב דח אפסכד
 b 'ילוחל v5 ה"מגר "יפבו rep ןונגנמב "יא

pmpi)רצ אקילייגנא יזכ  Gwenינכומ +: ל"הזב בתכ  
 ולוגלג ךרדכו ינכומב ןיכסה רשקש לגלג 'מולכ
 םדא חכמ אבש ןויכ וישכעו טחש ולגלגמ היהש
 yt" לגלג ינכומ י"שריפ ןכו .'וכו «mv ותטיחש
 לכ טימשה ף'ירה םייסש םש י'בו 'ז p^ ד'וי רוט
 הביתכה רקיעו .םייוצמ םניאש םירבד ןהש ינפמ הז
 א"יו ג ם mb 'תפסות 2/2 'יארכו י"כב "יארכ ינכימ

 — [ל"נה m^ י"למ אוה אוהו .הלוע nmm ינכימ

 CWohnstütte הריד תיב מ"למ nji25 ,ןוכמ — ןכמ
 mm תונוכמו G2 תוליהאב ח"פ ןיאיבמ שיב

ww Comםילבשב הניבל םוקמ השועהו , ^p 
 לע ןבא ןתונו תופועהו תויחה םינכושש םוקמ
 השועה, Cms pay mn םרזפי אלש םילבשה
 הנבל םוקמ תיב היח הל השועש הנבל םוקמ
 'יפמ קתעוה ה"יחא]* ."םילבשה ןמ הקלש

i'mדועו -- 24 ט'רסל   pb y'"yש"מו ] — 

D2D (225לעפמ)  ^b DIתריבצ ןינע  
 . -Das Herein סונכש רבד לכו האובת

(gebrachte, Eingeheimsteג"ע ז"כר ב"פר "יא לכ 'ורל  

 'םנכמ בור ג"ע ב"כד ב"פ יאמד 'ורי ,סנכמ ךרד

 ט"פר מ"ב 'ורי ,וסנכמ תוריפ ד"ע םשו ,לארשימ

yy 273סנכמ תיב  ;nbwוסינכמ בור א"לפ ר"ב  
 .סנב ע"ייעו — .הלבד

y'D22D ^מ"לב םיפנכמ ומכ)  (Beinkleiderןייע  
 יקיול ;ח'כ ub ;ב"מ ,ח'כ תומש 'גרת

USד .ז'ט ;'א '. 
NDU325 *1/23 לעפמ)  (das Zusammenfegen 

 P323" אתשנכמ :םשו ,א'כ מ"ב 00
UIS y'ny 

 Abgabe, p y'bs ח'כו סמ ןינע מ"למ) סכמ
Zollאסכומ ,סכומ ןכו ,אָסְכַמ ם"לבו  Zill. 

 תבשב אלק ידולואד אל הנידמב ps ש דקמ ב
 :תיכ דימתב ק"פב ןנתדכ לוק ול שי הזו רופא
 לוק ןיעמוש mm דע Cnt היפ יכוס יוריב היכו

 עיגה 'מוא qm רויכל ינכימ pep ןב השעש ץעה
 ךשומ היהש אוהו 6א'כ 7« םיחבזב ב"פב שרופמו
 המלש השעש םיה ךותמ םימ אלמ רויכה קלסמו
 וימימ ולספי אלש הלילה לכ וב עקושמ היהש
 הזה םיה Gems oye ימוי) ימלשוריב ןניסרגו הנילב
 )17,3800 (*' מ א ג ש היה םינהכל הליבט תיב
 אוה ילכ ואלו ןנישקאו וב םינהכל הצחרל םיהו
 םימה nns יול ןב עשוהי ר"אד איההכ ןניקרפו
 הריכ 'פד ג'פבו C "םטיע ןיעמ ול תכשומ התיה

pnm Gs nxל"צ] (תולהאב) ח"יפ הדישהב  
 p^ ,תטמשנ איהש ןמזב now ינכימ 0" [םילכב
 ימנ יא הלגע לש לגלג ןוגכ sm לגלג הז םג
 וב ןילעמו vb לע ותוא ןילותש רוב לש לגלג
 man לא לגלגה ץורגו 0 n תלהק) n315^ ילד
 C n'a ,יל תומש) ונכ תאו 'שלמ ינכימ ןירמוא שיו
 cYe ^«( ךי לגמב טחושה ימגב ןיטחוש לכה 'פב
 רבד ינכימב b^ הרשכ ותטיחש ינכימב טחושה
 אוה ףא לינה ימוי) ןנירמאדכ לוגיעב לגלגתמה
 ינכימו אלגלג Gt) 'מוי) 533 שרפמו ינכימ השע
 תולוע ויתובילשש םלוס ןוגכ mum ןושל הז
 הלועו עפתשמו שבכ ןימכ ויתוביבס C לגלגש ןינב
 רי ךותב תעלבומ ןיכס הזה ןינעכ שיו ,אלוגיעב
 jo תאצוי הבנז אלא ןיכסה (UNT הניאו ןיכסה
 לוגליגב ריזחמשכו ןיכסה די לש הנותחתה הצקה
 ןמז לכו דחאה הצקה ןמ תאצוי השאר ןיכסה בגז
 ןינעב תאצוי ןיכסה םיחירה לוגלגב בנזה לגלגתמש
 הז ןיכס די ןתנו הצובר המהבה התיה םא הזה
 הטחשו ןיכסה אציו ןיכסה בגז בביסו הראוצב

j2ותטיחש הטחשו ןיכסה ךשמנ םדא ןב חכמש  
 ןיכסה 330 תא ןיבבסמ םימ ויה ow לבא הרשכ
 םירצוי לש לגלג ןוגכ אוהש ארחפד אנדס ןיעכ
 חכמ ואלד ןויכ טחשו ןיכסה אצי םימה חכמ םאו
 (א"ל pnm ןנתדכ הלוספ ותטיחש הטחש םדא
 הכודכ הטחשש sys" הטחשו ןיכסה הלפנ
 poen הלפנ nw ji חכמ םאו הלוספ התטיחש
 ארחפד אנדסו ינכימ b^ הז «now ותטיחש הטחשו
 רצויה לגלג אוה ארחפד אנדס ,אימד ('אנדמו
 לש םיחירה ןוגכ אימד אנדסו םדא y" ולגלגש

 הארגו ,םוקילא יר ייפ םש ןייעו ינכומ ותואב רויכהל ןיעקשמ יינהכה ויהש ייפ .טימ רצ ימוי סיד ןייע היל היוו ג ב

 bi" היכו )* .תבשב םייטב עיפרשו ט"ק י"כב לבא חי"ר ייפבו ריפדב ןוכנל היכ (1  .םיש י"כ ייגב התיה וניבר ייגש

 אנליוו ם"שב) :ד"מ תבשל ps" ח'ר תעד ה"כ )*  .אנליוו יישב ספדנ ?/n ייפמ קתעוה כ"ע (5 .05 'וריבו יחיר

5m (Cn omכיע ונכ תאו רויכה תא ןושלמ ןכ ינכומ  n5  ,ומצע םשב שירה ייפב ) ד"פרבו ימא יפדב ה"כ 

x"יילוחב 2723« 'ג ןרס 'עב ה'כו )5  ,לגלגס  aUeאנרס , mym ama (o .ןכשש  *) רחא ייפ :ותנווכ, 

8 
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 Zahl רפסמו ריחמ pip מ'למ nb»b — סכמ
C^ ייכרע) ןיכרעב שי 'פד 2"52 (Betrag 

 ארקי) .ךכרעה תכסמ ר'ת  G3 raיפל ל"ת המ
 יאנש ( GU DOלקש םישמחב םירעש רמח ערז

 ףא לוכי ףסכ  mw.ךכרעה תסכמ ל"ת ןכ הנקמ

 .ח"כ תבש Decke) תוסכ ומכ 555( הָסְכִמ *
"vהימחנ 'ר 'וכו ויה תואסכמ  DN 

 ,תואסכמהו להאה ב"יפ ר"רמב mn דחא הסכמ

 התירכ ןינע פ"לב ה"כו חַמְּכ ירבע לעפמ) חַסְכִמ *
 Aufenthaltsort הער mn םוקמל לאשוהו

(wilder Thiereו'פס תבש 'ורי  m^בירק ד"ע  

 ,שרפמה ןייעו הלכאו הרמח הל בהו חסכמל

 ב'פס קלמער 'כסמ ורתי 'תליכמ סוניטויסכמ *
 .סוניטויסכט ע"ייע

 החכותו רסומ ירבעב ומכ ס"לב אָתּונְסְכִמ =) ןסכמ
Züchtigung, Zurechtweisungץאנ תחכותו (  

 .יבל )^ לס א אתונסכמו 'גרת ^G י'ה ילשמ) יבל
 אחרואו 'גרת G'5 י'ו םש רסומ תוחכות םייח ךרדו

 'יא 'עה הז ה"יחא]* | ,אתודרמו אתונכסמ ייחד

 b^ ע'פרשב לבא ו"ופדבו 75 ,'ב 'א ו"ו י"כב קר
 "או רומאכ ס"לב אתונסכמ םשה ונממו ןסכ ע"ייעו
 Cep ;ד"י ay ; ז" 'ג םילהת 'גרתב דוע
 ,'ד ,ג"ב בויא 'גרת ;ב"י ה"כ ;'ח ,ו"ט ילשמ 'גרת
 היינסכמ jm ותאשמ י"כ 'גרת i5 ,א'ל םשו
 ילשמ 'גרת ןייע ןפכמ ראותהו .הייפסמ qm ג"ונבו
 בויאל 3^ ,ד"צ םילהת 'גרת לעפהו ,ה"כ ,ד"כ

— [n^ גיל, 

 'עב 'מושרה י"למ ל'נ po»io = ןיפסכומ ₪
 תכסמד ק"פ Sebesten) ןיססכמ

UO» ryןיססכומו ןיליבורטצא (* ןוסלכא (א'ער  ^p 
 השק ןיערג וכותב רשא םיסגא ומכ ירפ ןימ י"לב
 | םיאפורה לצא עודי אוהו תולוכשאב לדג ירפהו
 פרג ךורעה לעבו mmn יאלוחלו תומימחה ררקל
 יתחכוה ןיססבמ 'עבו ה"יחא]* — .ת"יבב ןיססבומ
 ף"כב פרג [ןיסכלא] (ןיסלכא) 'עב וניבר םג יכ
 י"ל הלוע המע רשא ס'ש י'כ 'יג לע יתזמר םשו

 — [ה"שע ןיססבמ 'עב 'מושרה

 ו יו

 חלק ןיססכומ um» — םֶכַמ

(erאיצומה 'פב  poאיצומה  ') ןיפכומ לש רשק 
 רעיש המכ (CDU ירמג ('נשמב א"עס n"y תבש) בייח

wpתויתוא יתש ןיסכומ  Cםירדנ העברא 'פב  
 (Qn ^m ןימרחלו ןיגרהל ןירדונ 6 ארמגב
 ,ויליאמ דמועה סכומב . . הבצק ול ןיאש סכומ
 ידהנס) ןילוספה jn ולאו 'מגב תונוממ יגיד 'פבו
 ינה, ל'ז ןואג רמא ןיסכומהו ןיאבגהו ןיעורה (:היכ
 והל ץייקד יאממ bb ילקשד םושמ ואל ןיפכומ
 ןמזב אלא ןיאבג ונייה יכה יאד pas והנילספ
 ns) לכמ םידוהיה ןמ ותובגל סמ ליטמ ךלמהש
 םינפ ןיאשונ ןיכירעמה ןיסכומ om web יפל
 יוארה ןמ רתוי ןידיבכמ םירחאלו ןיליקמו ןתצקמל
 י"כ ח"ר יפמ קתעוה ה"יחא]|* — .'םיגלזג ואצמנ
 : םשב כ"ג םש "אש y re) ףד יגנא ovo ץבוקב)
 ינה ןנבר ,«wm qe : וירבד mor ל"ז ןואנ רמא
 'וכו ןתצקמל םינפ ןיאשונו םעה ןיכירעמש ןיסכומ

wuםגו כ'ע "ןנבר והנילספ ךכיפל םינלזג  
 ,א"כ m am ;האלהו יי ,יט והיתתמ) ןוילגנוא ירפסב

 םיינויה ירפסבו דיל 5 ; יל יה 'קול ; האלהו איל

 םיאטוחה [Dy (ceÀíwou ןיסכומה ורכזנ םיימורהו
ymםינלזגו םינוז  Cmק"בב רמאנ ןכו  a^p 

 יפל י"שריפו 'וכו ןיסכומה תביתמ אל pomo ןיא
 ,ןיסכומלו ןימרחל + ז'כ 'ירדנבו o ,לזג לש ןהש

"vהיה :ו"סד ר'פ 'ישודיק  Tbןיסכומה דצב  
 ילבבבו ןמאנ Ni ידבע רמאו רזחו אוה ינב רמאו
 ע"ייעו 'וכו סכמה תיב לע רבוע היה 'יא :ז"כק ב"ב
 ר"סש זמר "יעשי 'קלי נ'שו «Cr :ב'ח) סכמ תיב
 ריחיהו .ןיסכומה וצבקתנ 'ה "יס ךל ךל 'וחנת
 ןיאש סכומ חב שיש החפשמ ףל ps ,ט"ל תועובש
 איעב ע"ייע אסכומ (v^ ר"אלבו ןיסכומ םלוכ

G'p atm)הו .אסכומ איעבד השעמ שרופמ םשו ' 
 ,העט Gm 114 ל"תמע) אסכומד הירב היגהש יוועל
 3^ ,אסכימ היל וקבש .'ד ז'ע אָסְכיִמ .אָסְכִמ ןכו
 יאיח אפלא ע"ייע ב'עס ^ םש ,הינימ אסכמ ילקש

6v?בה היל ןירמא אסכמל יטמד ןויכ מ'ב ר'ב  
 ךל ךל 'קלי ןייעו אפכימ iv אנא רמא אסכמ
 בנגש דחאל ד"סק x" כ'וד 'תקיספ ז"פ זמר ףוס
 אסכימ יתייא היל ןירמא דצתיאד ןויכו םכמה תא
 ןייע pop ט'לבו .אסכימ בינג ףילי תוהד "וכו
 ךל 'וחנת ^a ז"ע .ג"יק ק"ב .יל הכוס :ג'ל תבש
 — [ןילפלפ לש סכמ . , ןיטח לש סכמ n ^b ךל

PM EE DIM EEDELLIENI T PIשו ו  

n'? "53 וניבר ^b) סרג יתש sym)  .רשק המכ ג"ונב )5  ,איצומהו גייונבו ,פ"א י"כבו מוכפין nb תוינשמב היכו up 

 ייפב )* .ר"פדבו ביה י"כב ןוכנל היכ )*  .םש ייגו יא עמק עזיועו סכומ ירשק s5 תורוכבבו now םש היכואש ומכ

  ^W n.דחאו דחא לכמ םידוהיה ןמ ותובגל ךכו ךכ פמ חליטמ תוכלמהש ןמזב אלא  py )5ביח ביוור רעניוו 739.
 'גרת nbus )! | .ילשא גיונבו (: גיפק ,א'ח) 'ג DDR יעב היכו ,ילכא תחת יא ויו "23 ליצכו 'ב ו"ו י"כב היכו (*

 ,ש"מו ןיססבמ ץ"ייע )5  .יגרת י'כב 'יארכ אתונסכמב ל"צ אתונכסמב ביי ,ט"ל םילהה
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 ג'עאו C5 co» myb .הולמה 'מגב טג לכ 'פב
 p nb^ הנוהכ ירכמב בר רמא הידיל אתא אלד
 ביתכדכ היולו הנוהכ ירכמב ןיתינתמל בר המקוא
 ורכמ המ תובאה לע וירכממ ךבל ^n m) םירבד)
 לכ ןכו יתבשב ינאו ךתבשב התא mb הז תובא
 ןיא ןהכ ינולפל ויתונתמ לכ ןתנש עודיה םדא
 ןהכ ותוא תקזחב ןה אלא ןהב קלח רחא ןהכל
 ןושאר רשעמ ןכו ןיידע ודיל ועיגה sow י"פעא
 p^ וניבר ה"יחא]* = .ינעל ינע רשעמ ןכו יולל

pour cx»קוספה איבה ןכלו הריכמ ןינעמ  
 םיטפוש ירפסב קוספה הז שרדנ ןכו ל"נה 'ירבדמ

'bלבא ד"ע ה"נד ה"פ 'כוס 'ורי .ו"נ 'כוסבו ט"סק  
 ילמ ןוכנל mans ירכמ ראובמ "טיגב י"שריפב
 ג"ס "טיג .'וריב .דיחיהו -- ל"נה ב" ,ב'מ קופפה

 — [ינעל »55 שיו .ה"מד

 ןיעב רכומ רבס אביקע 'ר Gerkaufen מ"למ) 322
 22( תיבה תא רכומה 'פד i'53 רכומ הפי

 nin25 הבקנ ראותב ץונקהו ה"יחא]*
 שרד ח"צפ ר'בב רכז 'ל אוהש ףא תוחוקל ךרד לע
 םהיתורכמל םייואר םה ימל ('ו erm תישארכ) םהיתורבמ
 יישודיק 72b םשהו -- הרוכבה תא רכמש ושעל
 ק"ב הריכמ טשפומה םשהו הנק אל רכמב .ו"כ :'ו
 א"פ 'שודיק 'ורי ^a 'טוס UD m ,זואלהו ,ח"ס
 הרוכמ ס"טב ?Yo דנ"ר.  x" .ש"מ 'וריבו ,ט'נד
 320 תארוה ס"לבו — .הריכמ 'טיז 'פדבכ ל'צו
 sich verheiraten שיאל אשנה רכמתא לעפתאבו

an einen Mannילשמ 'גרתב הזמו  b^ארכמתמ ד"י  
 רכמ שרשב ןמגרותמה היגה (pons רבגל אתתיא

 — [ארסמתא ל"צש

C דיס 

 יישארבב (ברח uaa י"לב האְריִכַמ =) רכמ
 6רמ א בר qup הערפ ('פ פ'ר) p'p 'פ 'בר

 ונתנ ("האריכמ אדנוק 02 02 רתס) שרתו ןתגב
 םהיתורכמ טיפ יחיו וחנת  ונדמליב .ןהילענמב
 ('ןיריכמ תוברחל ןירוקש ינוי ןוש ל ('ו מ'מ תישארב)
 ילב םברח לליקש דועו mb 'פ א'רד .אתיירבב

c»ילכ םיחא יולו ןועמש (פש תישארכ) 'נש  pen 
 'ינויהש : דוע 'יא א"רדפבו ה"יחא]* | .םהיתורכמ

pupי"שריפ כ'ג ןייעו כ"ע ריכמ ברחל  pes mb 
 וזיכ תישארכ 33m pyoupx י"ע וקיתעה םינקז 'עו

 טלק (הֶאְריְִמ =) רכמ — (יריפכמ =) רסכמ

 יייע הרסכא ומכ וניבר תעדל ןיריסכמ =) רסכמ
 רמא «C omn הנמ ימ ונדמליב (םינפב

 השעתו ךלש תא לוטתשמ Tn ה'בקה ול
 הרפ כא px אוה יל תודוהל ךפוס (' ןיריסכמה
 ק'העו 'זיפ 'פדב ה"כ ה"יחא]* ,ונשריפש
 'עבו רסכא 'שמאו ליסאב 'פדבו ארסכא ו"ופדבו
 לוקש אלו דודמ אל וניאש רבד וניבר b^ הרפכא
 דמואב ןובשח השעתו ונינע man כ'או bb א"יו
 אוה "יא ר'פדב יכ עדו דספה השעת וא הרעשהבו

quyןיריסכמ ילוא זאו .הר דסכ א  svpר"למ  
 ורועישו רמחו טיט ילב םיצע ןינב maxara "עצמא
 שרשמ א'הה ילוא וא ,רבקל ןינבה הז השעתשכל
 וא nob nos הבכרמ 66560009 bb" זאו אוה
 דוריטו חולש ןינע הזו אירופכא ל"צ הרדסכא ילוא
 חולישה השעת ימולכ אירוסכ 'עו אירוסכא ע"ייע
 y'b3 דועו תימתשכ ונייהו םלועה me דוריטקו

 לכב פקונ יבל ז"כבו הכדנו בלב רבשנ "525
 — [דומיל ךירצ רבדה רועו ל"נה םישוריפה

 . ג"נד ב'פס 'כוס 'ורי Brei nbpb) =) הּפְכִמ *

 "פא אלא ןיסירנ תפקמ רבד mo אל
 בע רבד לכ הפקמ אוהש הארג רבד לכ לש הפכמ

 ,סגו

 הל (תפכא) ףכא המ ןמ בכרוהש הארנ) הָלְּפַּבמ *
welches Bewandtniss, was liegt daran? 

  ^v"יבוריע  i'bהלפכמ (םימעפ יתש) :א"כד
 'טוס 'ורי הציב יבג הליתפ  bהפכא המ : כ"ד

 תפכיא ע"ייע היל . em'ומורת 'ורי ץובקה ןכו (ג'פ
 המ ,ו'מד ח"פ  mum ;5b2wיבגל  popuומכ

 הבכרה וזל ותמגודו .(רימאטיז 'פדב) ןל תפכא
 nb 'עו יפלכ ע"ייע איליפלכ

sb ^p) $350 .יו יביי כימ nעודי שיא  Bekann- 
Cerדחפלצ תונב תוכלהב ןילחונ שי 'פב  
Crap 26 היולו הנוהכ ירכמב )308  

"bויתומורת לכ ינולפו ינולפ יכ עו די ןהכ לכ  
 הטחשנש ןויכו ןתוא ןינתונ ןהכה הזל ויתונתמ לכו
 ןה ול תונתמהש (cuim ןהיבא ייחב המהבה וז
 וניאש ןידמוע ןה ןתקזחב ומרוה אלש י"פעאו
 .(*ןה ןיקזחומ ךכלה ותלוז רחא ןהכל םתתל יאשר

 .ןניקסע . . . יכה (xax ורזיפ sb ס"שב היכו )? | .ןירוסכמה יירחא ידב לבא יציניוו יזיפ vem ט"ק יייכב ה"כ ('
(Cהיכו  nbiהימגר  v3שאגימ '[ ייפבו  "ma(שיע סייטב ביב מייטשבו) בייב  )רוע יפסותב לבא הנוהכ יריכמ 3733 : 
 '] ייפב היכו )* | .גילק oar" .דיכד טיפ יטוס יוריב וניבר ייגכ היכו םיבשר ייפמ חכומ ןכו Dv ייכב היכו היול
 b/p י"כבו ,ב"'ה י"כבו ישמא ייסאב יזיפ ר"פרב ןוכנל ה"כ (5 | .ג"לק יילוחל י'שריפ ןייעו היימגר ייפב רוציקבו שאגימ

y/"y םש »ninà םהיתורכמ v ym (7 15013553732. (5 139 אייר לצו א"ד ו"ופדבו ירמא ןנבר יאmרמא בר . 

 .הרעהב w' לכמ
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i| 
] Knüttelאתוכמ "" אנוה בר רב הבר (םינפב ןייעו  

"bטגב .בתוכ היה .אדסח ברו הניפס  'Dאדסחמ  
 ןיריכמו היעשוהמ 'ע imo היה היעשוה ברו

meanאתווח 'עב רוכז (" ומוקמו והיידי , 
 נ'בו .ב'ער ז'פ b "טינ ןויצמ sum ה"יחא]*
 p^ ב"בל ם"בשרו הניפס לש «po י"שריפו .א'סק
 ל"צכ ילואו י"כ ה"מגר 'יפב ה"כו הניפס לש ןרות
 'ובותכמ חכומ ןכו הניפס לש ן רו ת b^ ךורעב םג
 הלמהו .ש"ע .אירקסא 'עב וניבר ייג יפל :ט'ס
 הטודכו הטמ ומכ ךורא yy "b ל'נה 'יעצמא ר'למ

 — [ןרות אוהו

 -Bchreibwerk 833525 ם'לבו בתכ לעפמ) 3555
(Geug, Sehreibgriffelעזב אללג אבתכמ  

 [&U לגד 'עבו ]5[ ללג 'עב ונשריפ רבכ 632 ז'ע)
 גייפ יילכ) קחומה ינפמ אמט בתוכה לטינש בתכמ
 .קחמ 'עב b ci» (Ue^ מ"ב םילכ אתפסות ביימ

 ןיבתכמ ץובקהו .א'נ :ז"ל תורוכבב ה"נכו ה"יחא|*
 YD תינעת zm" הרגנ יניע 'פו עלב 'פ ר'כיאב

 — [םיבותכמ ס"טב .ט"סד

3n28*מ"למ)  (die Schreibungו"מ ה"פ תובא  
 תעדוה ןינע דועו .בתכ ע"ייע .ד"נ םיחספ

muתבש 'תפסות הביתכ "« . (C) m e^ 

 .ןימתכמה טרופריא י"כבו 'וכו םיכוכבש ןיבתכמה

nmn (שרדו מ"למ "byםת-ךמ הדגא ) ק"פב 
 אציש Cir םילהת) םתכמ רול +:'י) 'טוסד

 המת ותכמ התיהש א'ד םתו Tb mme דוד ונממ
 ,'וכו ןיטקה ותונטקבש םשכ א"ד ,לוהמ דלונש

 -- (ֶתְכִמ 'ע ףופ ןייע ץובקהו ה"יחא]*

 תא רכומה 'פב COfórser תֶשָתְכַמ = מ"למ) שָּחַכמ
 תשתכמה תא רכמ (היסד Yo ריפ) תיבה |

 השלש 'פב .תלטלטימה תא אל לבא עובקה
 תש תכמב «'Gn תיגעת) pans יצע ןמז 'מגב םיקרפ
 ('?ןיכרענ ןיא 'פב .וניפתכ לעש ילעב[ו] ונינפלש
 nnn תשתכמ ^C "כיע הכמ היה אל 'מגב
 ה"נכו [DN | .אתיסא 'עב ייפ רבכ שדקמב

^v'3כוס ' m'eDה"נד  x'yב"פר "יכרע 'פסותבו  
 תשחנ לשו התיה השמ לש שדקמ לש תשתכמ
 .הנטק תשתכמ . . הלודג תשתכמ ,ד"י 'ציב .התיה

 vn35 — (חָאְרְיְכִמ -( רכמ מק

 .יו ,ביכ תישארב) תלכאמ )73 .ת'יכ דיל ;ויכ ואיל ;ימ =

oסליקעו  omm(יב ,גיכ ילשמ) ןיכש ןכ וקיתעה  
 האריכמ אדנוק כ"או רצק י"לב ךורעה b^ אדנק 'עבו

(kovex) ác ooaסחוימו .רצק ברח = אס:  wb 
 Jpn ןיניכס "יפו, ןיריכמ ארטיק סרג ל"נה ר"בב
 = eurtus ר'למ אוהו ןיריכמ אטריק ל'צש ל'נו
 ייעצמא י"לב יכ ךורעה 'יפכ ןוכנהו kurz» ,רצק

xovcó;יתייה ושוריפ ילולו רצק 'יפ 086 =  
 םינקז 'ע וקיתעה וב רשא יד6 י"למ אוהש רמוא

ymאיש  Cr aקיתעה סליקעו יל יטיל יקזחי) הנצ  
 ןינע ןיריכמ אדנוק כ"או יז ,היכ רבדמב) חמר הככ
 רחא ףכית םש ר"בב כ'ג ^875 תונוש mobs דחא

 — [ע"ומב 'ה רטפ ע'ייע ןיריטופ ילייפ הז

 א"פ nbn ^? (vom Herd הריכ ילמ (b^ ןיִרָבִמ *
 הריכ השעמ b^ 6ןירכמ תסיע א"ער ח'גד
 DU שרפמה ןייע

 ,(.זיצק וביח) יסרב 'ע ףוס ןייע (ס"ט) ןינסרוכמ *

 b^ שקנ = (v2 לעפמ הֶָשוּכַמ ,שוממ =) שבכמ
 יפורגמו שיטפ םגו יפורגמב וא שיטפב האכה

(lammer, 1180880,םיתבה תקזח '53  

 6 קיזתמב םירוטמא םירכד המכבי קוב
 .ולוכ הנק דחא שוכמ הב שיכהש ןויכ 672 ב'ב)
 «co" ry 6הפיכל עיגה 'מגב ז"עד ק'פבו
 תיל ןורחא שוכמ ןורחא שוכמב איוה תמיא (*ז"ע
 דריו "מ wu תשרפ ר"בב .הטורפ הוש הב
 6" השוכמ םהרבא (*אשננ יסא יבר רמא :טיעה

Corso mmאלו ןוהל  wnר'קיוב .('ןישכתמ  
 וא אספ היל תיאד ןאמ (י"כפ ויהת םישודק שירב
 הישוכמ ןועטי (ה"כפ) ויהת םישודק ףוסבו ,(' שוכמ
 שי ב"א) — .אספ בסי N'D .("ארוטב בוצחיו
 ,(שכ ךרע ןייע יפורגמ ונינעש שיו שיטפ ונינעש
 bs ל"נה ר'קיוב «n .'ו שכ ע"ייע הייחא]*
 םודרוק ry .ח'לד ד"פר v" 'ורי ,יפורגמו אספ
 וכפה 160061 ליג ומכ ונינע דועו .שוכמ לש
 בהז לש ןומעפ 'ז רומזמ ט"וש שרדמ ןומעפ

 — [תוילגרמ לש ושוכמו

 yr ר"עפלו הניפס וניבר תעדל אָתּוכְמ — אתכמ
 Stock, macha, machia 'צמא ר"למ ךורא

 לבא ונינפל ייל (* = .ריפדבו י"כב הייכ (+ | .ר'פדבו יייכב ה"כ )? .ןירבמ םייט3 יישאטארק ידבו רימאטיז יפדב היכ )'!

 גיונבו שכמ לעפא אוהו )7  ,השיכמ גיונבו אשוכמ ויופדבו ,ריפרב היכ (5 .303 ג"ונב (5 | .'ואְד חכומ v3 n 'יפמ

 1733 )?  .ןישנכתמ יזיפ יפרבו ןישתכמ א"פדב לבא יציניוו ריפדבו (cuc ביה ט"ק דייל יב 'א Ya י"כב ה"כ (5  .שיכמ

penןיביצנ היל בוצניו קופיו ג"ונב ) .רדפה , | (!tט"ק ייכב ה"כ  y/sym oamלבא י"כב ה"כ )!^  .ןמוקמו  

 .ןיכרעב ע"פדב



 141 (הלימ — למ — שָּתְכַמ

 לומיש העש רע ,לומיש דע ח"פר ב'ב 'ילכ אתססות

^bדגבה ףוסב ןיריתי ןיטוח השעיש דע  zoitig 
([machen, ausfasern — 

 דגב לש sy םדוקה 'ע ןמ םשה bbs = למ
 ,die Fransen 00 6 ןיסגה ןיטוחמ

(Saum eines Kleidesמגב ןיקילדמ המב 'פב ' 
 האמוט ןינעל (ב'ער שכ תש) רגבה תליתפ

 שלש לע שלש (ז'מ) יילכב ח'כ ss ןנת ןכו . .
 ריישמש המ bbb ^b ,ללמה ןמ yw ורמאש
 תועבצא יתש רועיש דגבה ףוסבו דגבה שארב גרואה

smוכ ןיאו אוה ודבל יתשש ןויכו דגב לש ףנע  
 «pa ןושלבו bos ומשו גראל ףרטצמ וניא ברע
 ז"עלבו ןוי 'לב C ץירפסורכ אוהו (*אתשכרכ ומש
 Jm םג ןכ e^ ןינעה gus ה"יחא]* |.( יריצ

 ב'ער v5 p'ob mo כ"ג .איבהו 19 דצ .ט"דסב
ny)גיפ ק'מ  Caresתמאבו 'וכו ללמה ךותמ ערוקה  
bbsיתבתכש ומכ 'ג לַלָמ לעפמ דלונ  nonna 

 ןיריתי pen ןימכ (ללמ) אוהו בתכ ג'הרו .ךרעה
 תייטב ומשו ויתוצק ינשמ | דגבב  ןיאצוה
 ושוריפש 2 ע"לב בדוה ל"צש ל"נו Sos ברוה

prm ponתפשב  Fransen, Troddeln *33nןכו  

^bהמ הזו ץעה ףנע  "bwןוכנל  wo»לש ףנע  
 גישהש המ ןייעו ךורעה ירבד תא איבה ש"רו .דגב
 «b qm" דומילבו ys 'יפב כ'ג ןייעו םהילע

 — [:א"כ רצ תבש תכסמל רעגרעבמאב

 -der Ge הזכנו לופש 2 ע'למ ןיללימ =) למ
(inge; der, 6888 686תותימ 'ד 'פב  > 

 ללקת אל (Cro prie ו יבא ללקמה 533
 רבדמ בותכה ךמעבש ןיללימב (ד" ̂ ארקיו) שרח
 י"כב ג"הכו ה"יחא|* .תוטוידהו םילפש 'יפ
 פרג ןכו mbb im ל"נה ע"למ אוהו ס'ש
 ל"נה 'יברע הלמ טפשמ יפלו -- םילפשב 'יפו י"שר

^x spyאיהש רמאש ימו ןיללימ םוקמב ןילולמ  
 עוטקש ^b דוע — העוט אלא וניא male ר"למ

 ,א'ח לָלָמַא ךרע ןייע מ"למו םיִלְלַמָא ןמ איה
E ]: ח"יק 

 הלרעה תכיתח ןינע לּומ ירבע לעפמ הֶליִמ =) למ
Geschneidungפב ' nb3ן יא 'מגב ןיקילדמ  

 C75 n) p'1*3 הפר ש ןמשב ןיקילדמ
 on») wy ה ש ש לח 'מ גב pow דציכ 'פבו
 אלש הלימ אלו ne) יביי תומש) ןדָבְל )5 (א'ער ריפ
 שפנ לכוא ny ^p רמוחו לקב איתאד הנמזב

 ר"יד *Tb 35 "Y i'b 5'2 'פסות m"b: ביב
 תא אל לבא הקוקחה תשתכמה תא רכמ ג'ע
 תאצויה yop ומכ ב"בל י"כ .ה'מגר b" .העובקה
 ןיקקוחו ארקיעמ תרבוחמ איהש עקרקמ הילאמ
 mU 'תפסות .'וכו תשתכמ ךרוצל המוקמב התוא

n'bיפו .תומצע האלמ תשתכמ ' py»אמוגו הריפח  
 !p "y^ שתכמה "b ,ה"י 'יטפושל י"שר b^ ןכו

p"ר'בו ג"בלרו  musשתכמ אוהה םוקמה  ww 
"bj"אתפסות שתכמ ז"לב מ"לבו — ו"זרהמ  

 ,ז"יד ב'פ האיפ 'ורי 450 שתכמב ('ג) 'ד תינעת
 — [שתכמב ילעכ

 'ב הרעהב "מטר ב"ח) אתוותב ע"ייע אתוותכמ *

 .נ"שו

 Gerreiben my» pu "b מ"למ ללָמ — לָמ 1
 ןושאר 'פד ג'סבו CUD תורשעמב 'ד 'פב

Cim mesלש תולילמ ללומה  penןושלמ  
 [mu» nons — .תולילמ תפטקו (ו'כ יג"כ םירבד)
 ןיללומ :ב" pun 'וכו ללומ דציכ :םש 'ציבב
 תולילמ ללומה א"פ 'ציב 'סותבו םשו 'וכו תולילמ
 תבש ,וב mum וללומ D") ה"פ תבש 'תפסות 'וכו
 םשו קרוזו bbw )^5 ז"טפ תכש 'תפסותו .ב"י
 ללמנה רבד .ט"נ "טיג לעפ נ בו oen oe ד"יפ
 םשה הנבנ ללמ לעפהמו .חתלמ ע"ייע לבא חתמנו

boo1 טשפומה םשהו -- ע"ייע vםילקש  Yoנ"ד , 
 — [וחנינ הלילמ ינב ןישק

kochen ein Gericht םדוקה 'עמ bbs — D 2 
  (aus zerriebenen Aehrenלכ 'פד ג'סב

 הרדקה תא ןיללומ ps ר'ת 6ימ םיחפפ העש
 ב'או — ^« חמקה תא ןתונ לולמיש הצורהו חספב
 יפכ ה"'חא]* | (לישבתל nep ןינתונ י"שריפ
 יכורפמ הרדק תישע םדוקה 'עמ ונינע הארנה
 הרדקב חמקה תולילמ p^ 'יא ח'ר 'יפבו .םילבשה
 םיתפשה תויתוא יכ הלילב ומכ אוה ילואו .'וכו
 ג"פס 'ומורת אתפסות -- ריבשמה ןייע תופלחתמ
 mw .תולילמ םתושעל ותיב ךותל ןילבוש סינכה
 — [שילש ואיבה אלש תולילמ ד"ע ט"כד ג"פר םיחספ

mit pp ןיטוחב רפת Je ע'למ 555 — 5 s 
  (groben Füden nühenט"פ םיאלכ ףוסב

ceללומ .אוהש ינפמ , i03ןיחלגמ ולא 'פד  
vo pי"שריפ ב'א) — .ןטקוללו ןללומל איעס  

 ןינעה mu הייחא]* .(הריפתב רגב לפקל

m (tiט'יאלב )^ .דפסרכ עייייע 00050 )3 .%00%6 י"ל אוהו יג אתשכרכ עיייע )*  .ךורע יייכב  cerroץובקהו  

Troddeln, cerriןוכנל ה"כ (5 = .ךורע י"כב ה"כ )5 .3 אתשכרכ 'עב החכו  v23ע"פד ראשבו ,'ציניוו ר"פדבו  nb 

 .תויגופה



 ילימ ותירמא יאלוממ ותאד םושמ ("אפפ בר רמא
 לודג םדא לע רמאנ הז pro ^b .(' אתיילוממ
 םתאש םושמ b'& .תולודג רבדמ לודג אוהש ינפמ
 םירבד ורמאת ('םינש יכותח qme ^y תיבמ
 ה"יחא]* = .םעט םהל ןיאו שאר ןהל ןיאש םיכותח
 ןכו ןושאר b^ יפכ םש תובותכ י"שרב W^ א'פכו
 :ז"לק ב'בל ם'בשריפב ה"'כו ל"נה "יבוריעל 'יפב
 אבוה הנוי וניבר ידימלת ייפ ןכו ,ןושאר "יפב
 ב"בל י"כ ה"מגר b^ הטשה וזבו .תובותכל מ"טשב
 רוזגל ל"נ nsa ^b ןינעבו תולקלוקמו תוצצוקמ
 ףיע vec י"למ ל"נ ד'עפלו ל"נה ע"למ הלמה

 :יאלוממ תומביב י"שריפ ןכו ללמואו חכ ששתו
 איה איה יאלומ ולצא קר 'וכו הללמוא החפשממ
 התארוה my) iv הלמ cen ילצאו ללמוא
 תחפשממ םתאבש ינפמ ורועישו םוד לכס הליאשהב
 םיובד םתרמא םיללמואהו םילשחנהו םיפיעה
 ה"כו םוקמ םש לע וניבר b^ אלממ 'עבו .םילכס

  n^ "b[ש"ע —

 Wort, Ausspruch רובד "5 מ"למ noo =) למ

 ליזרדבו snos sb ס"לב ןכו bon לעפמ
snowז'לבו  (mop snפב ' psןידימעמ  

Cnó ry (nipbwn 533רמא ישא בר רמא  
 ןילימב אלא ךתעד אקלס ןילימ ןילימ ("אנינח יל

^bהשעמ היה אלו והנינ אמלעב םירבר ןילימ  
 y" הז רבד ןישועש posi הל ירמאו םלועמ
 והזיאו 'מגב ןקה חוליש 'פב !C "םיפשכד השיחל
 ON' ישא בר רמא Ciro 'ילוח) ('"ן מ וז מ וניאש
 אלא ךתעד אקלס ןילימ ןילימ אנינח )4 ייל

^p sinsווהילד םלועמ םירבד ויה אל ןילימ  
 רמא אוה ךתעד אקלס ןילימ םינוי םתוא יעתשימ
 ןישוע ויה .תופשכמב 'מולכ ןילימ יל יזח ידידל
 ןילימב p^ ח'רו .אצנגמ ישוריפמ ולא םינויה רבדל
 אנהכ בר עמש ולא 'טולכ mew לש ןתחישב
 (*[יריק יריק ל"צ] emp ירוק) םירמואש ןהמ
 אוה רשאכ תופועה nme עדוי אוה ("ןתחישב
 עדוי שיליע בר היהש (ה'מ) (*ןיטיגב שרופמ
 שיליע וינפל הפצפצו הנוי תאבו תופועה תחיש

 mbi) — למ — mine) =) למ במק

 6 הוצמ ('הניא החמש תרהזאב אוהש י"פעאש
 איה הוצמ הנמזב sow י'פעאש הלימ ט"וי החוד
 הילע בייחו תותירב הרשע שלש הילע ותרכנש
 דומלת «wv החדיש ןיד וניא לומי אל םא תרכ
 הלמ םא המו הנמזב אלש הלימ אלו ודבל רמול

sovהחוד וניא הנמזב  wvלש השע ןכש לכ  
 וניא ירמגל ולטב 'יפאש ט'וי החדי אלש רתונ
 היכ (p השא ןב "sx ונדמליב Cines) שונע

amni) (^ייל  "eקליב ' "pwםשב ה"פר זמר ייר  

(omoיימרי) הלרעב לומ לכ לע יתדקפו  (bדיכ ) 
 הלוע ןהל וכשמו ןילומ ויהש הלרעב bw והמ
 ףסוי ימיב ןילוהמ ויהש םירצמ לע ויה השמחו
 הז הדוהי לעו הלרע ןהל וכשמ ףסוי תמשכו
 33 לעו wy הז םודא לעו הדוהי ךלמ םיקיוהי
 האיפ יצוצק לע לעו טול nus ודליש ולא ןומע
 ולא 6'ירטוא שיו ווצ ךלמ םריח הז
 pays ושוד הבוהו ה"יחא]* .םילאעמשיה
 "חספ :'מ "יבוריע .ל"ק qp .ו"פ תבש ןייע הלימ

vהליגמ  i inbא"ל םירדנ :א'ע תומבי  : 
 Yo» תוחנמ .ו'כ ז'ע :ו'פ מ"ב :ו'נ ןיטיג ביל
 כ'ג ארקנו :א"ל הדנ ,'ט 'תירכ sp 'ילוח :ג'נ
 אלש :ב'עד א'פ הלינמ 'ורי למינה רבא הלימ
 Y'yp ח"יק תבש ןייעו וימי לכ ותלימב +יבר) טיבה
 av ץובקהו —  .ילש הלימב יתלכתסנ אל ימימ
 ben ד"עס ח"ד ח"פ mb» "v .ז"יד ט"יפ תבש
 nibo יתשל (הריזג) ןאכמ (ג"י ^ (mess לומי

nnsשרד ו"פר ר"בדבו .'וכו העירפל תחאו הלימל  
 לעפהו -- .תולימ יתש (ו'כ 55 (moe תולומל
 יישוריק .ב"ע :ד"ס mom .ט"י ה"ר :ז"לק תבש
 w'y n'2b vp" rb 'ליעמ :ט"פ 'רהנס .ט"כ
 ב"עס p" 'רהנס bp : 5p" תבש bis לעפנבו

"mיעיבש ' mos Teoג"ע ] — 

 יפל ד'עפלו םילודג )8 וניבר תעדל יִאְלּומ — למ
 qnn ,לּומ לעפמ ('כ Vomehme *3\* ע"למ הז

abgeschnitten, = sinnlosןייעו  TWפב (םינפב ' 

 םינשל וריבחמ הדש לבקמה 'מגב לבקמה
bis)ןי לחונ שי פד ליסבו ( מיק  (ביב Grp *) 

 יפסותה ןייעו z"y. ע"בשפהב ב"ירגה ןינעה טשפב ודי אצמ אל כיע תועטב רסח ימא 'פדב (? .הניאו ח"ר ייפב )!

 ספדנ) תבשל ייחב ןכ ייפ ןינעה ףוגבו תוכיראב תצק םויפה ce םיחספל «^n ייפמ קתעוה (5  .אלו הייד .ד"פ םיחספ

 יפפ בר מדבב ama (5 .לבקמה יפב קר עיפרשבו ר"פדבו ךורע י"כ לכב ה"כ )5  .ל"נה ops ייל )5 am) ם"שב
 יפפ בר W^ .ה"פ תובותכ יב"עס n'y תומביב :ה"כ ייבוריעבו ,אפפ בר שייארבו ף'ירב לבא יה סיש יייכב jus ה"נו

 .חיי n» y )9  .אתאיילומ ואתיילומ יאתילומ inis (*  .עשוהי ירד הירב אנוה בר aecp ףדבו םש ביבב ג"ונבו

vp mooןייעו  $i .אלממ יעו טינ פ"ר  ?( me .ר"פדבו ךורע י"כב  %') קתעוה )!! .אנינח יר גיונב "boחיר  

v3 yxp vyoייכב היכ )! .שייע יישריפב היכו .דיכ ףד יקילייגנא  pmרק יעב היכו ('+ 25 ונינפל )!5  wb 
 וניבר לע גישהש המ «jy» wi םשב שליע y תורודה רדסב היכו טיאפרב ןוכנל m ('* .ןתהישש טיִאַפִדַב (5

 .ובותכב :סיטב םינושארה עיפדבו
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 לכד ןילימ ג'ע "4 ז'פ תבש 'ורי ,אמלעד ילימ
 א"ער 35 v ,אימשד ילימ inp תובותכ ,אמלע
 : ג'יק ק"ב .ז'נ ןיטיג .ג"יק םיחספ ,הבוזעד ןילימ
 :'ח 'ורוכב :ט"כ mb" ,'וכו ילימ לכ :א'צ ב'ב
 םימעפ הברהו ילימ ינה אנמ ,מ'ק "ילוח ,ירכ ע"ייע
 אה אנמ דיחיהמ ת"ו ןכו מ'הנמ ת"'רב עוטקב
 אה אנמ אלוכמ הפי v ךל sm .אתלימ
 py" ם'שב ןנבר רומאד (מ'הנמ אתלימ
 יקוא «pm רומאד אתלימ אה אנמ )* ב"א רדס
 nur ps ר"אד מ'המ itv יילוח היקזחא אתלמ
 ט'המ :'ל 'רומת :ו'כ 'טופ :ט"נ תומבי המהבל
 ivy "שודיק הנוהכ רוסיאמ אלא הללח ps ר"אד

C2םינב ינב ר"אד מ"'המ  mn3: 'ומבי םינבכ 'D 
 מ"המ :'ז 'דהנפ ןידב ןינותמ ווה ר"אד מ"המ )^
 מ'המ :'ג תוכמ 'וכו םתס וריבח תא moon ר"אד
 ר"אד מ"המ 1 :ב"צ ק"ב ץיקב לוכאו םכשה ר"אר
 קירצ רכז .ר"אד מ'המ .א"י יילוח אבור רתב ליז
 'וכו p" ךרבה ר"אד מ'המ n imb "ev) הכרבל
 שקבמה לכ ר"אד מ'המ )2 .ףכא yy : ב"צ ק"ב
 לכ ר'אד מ"המ .ב"צ ק"ב 'וכו וריבח לע םימחר
 לכ ר"אד מ'המ :ח"מ תבש והומכ ה"ה ול רבוחמה
 ימ ר"אד מ"המ ('5 .ז"צ םש ימד דובלכ 'גמ תוחפ
 ר"אד מ"המ .א'פ 'רהנס 'וכו תותימ 'ב בייחתנש
 ר"אד מ"המ ('5 ,ד"ע 'ילוח 'וכו לופיג השוע התימ
 ט'המ ('* :'ח ב"ב 'וכו הבר הוצמ םיובש ןוידפ

 — [:ח"ל ev" בקרי םיעשר םש ר'אד

 glimmende תושחול םילחג ^J ע"למ לֶלָמ — למ
(Kohlenבובא 'מגב םיצרש הנומש 'פב  

 .הלכילו ארונד יללמב הבתולו (:ט"ק תבש) האור
 y) nb" ןיאפרתמ 'מגב ןירימעמ ןיא 'פב
 תושחול םילחנ 'יפ C ארונד אללמ לע הבתונו (ח'כ
 העט יוועל 'הו ל"נה ע"למו י"שריפב ה"כו ה"יחא]*

 — [רובד 'יפ אָלְלַמ 'גרתה 'למ הרזגל

 ,Erz ףסכ וא am Jl פ"למ ל'נ אָלְלַמ — למ
(Gold oder Silberםגב השאה תאיצמ 'פב ' 

 ןניקיסע יאמב אכה (.ז'ס תובותכ ]וע מ ש ןבר
 תחופ וניאש ןויכ רובש בהז b^ ,אכירפ אבהדב
 אלטמ בהז p^ אללמב רמא ישא בר בושח םילכב
 לאעמשי 'לב ארקנה ואצוממ ץראה ןמ טקלנה בהז

 גמק

maשיליע  op m3אסינ שיחותיאו קרעו  
 (ת") הלגמה תא ארוקה 'פד ג'רב .בזיתשיאו
 לכו תאטח היפב םירמ )"55 היהת תאז ר'קיובו
 אתלימד sob ('הישאי יבר cow וקל הירביא
 אקותשמו עלסב הלמ איעשוא ר"א אקותשמ
 חספה 'פב םיחספד אתפסותב .("'וכו אב ט ןבאכ

cav)רמוחו לק םימכחל הקיתש הפי  presb 
 םכח שירחמ ליוא ^nj ("2 f ילשמ) רמוא אוה ןכו
 ותפש םטוא ("שירחמ םכח רמול Tox וניא בשחי
 יפלקב mb 'פ 'מוי תכסמב ב"א) — .פש ןובג

Cio)אליממ עמשמו  "bהקתענו המצע הלמה ןמ  

 הלילב קוספב 'גרת .ומצעמ השענש 037 לכל
 ולגלג ^mw) (w רתסאל (v ca" הרדנ אוהה
 ה"גכו ה"יחא]<  .(ןהילאמ p^ (*ןהליממ אימיצפ
 Ib מ"ב ,אליממ אכרוא ב"ער מ"ק תבש אליממ
 תוכרב ,אוה אליממ ,ה"ל תורוכב ,איה אליממ
 א"ער ר"כקו ב"עס ג'כק ב'ב ,איתא אליממ ,ח"ל

ns sp sos]אליממ םתה ב"עס ג" םיחכז  
 ^j .ח'כ ,יד b'; ,יב לאינד) אתלימ הבקנ 'לבו — ^3
 אתלימ ב"ער n'y niv מ"ד D'w3 הברהו 0'ט ,'ה
 ארבג :א"פ םש ,'וכו אתלימ הב אמיא ירמאד
 ,והייניבמ אתלימ pbi :א"כק ,'וכו אתלימ רמא הבר
 'יחבז ,ג'כ 'יטיג ,לבקתתד אתלימ אמיא uno 'ציב
 אתלימ לכ .ז"ט :ו"ט 'יכרע aen אתלימ ואל ,ד"צ
 ד"ע ז'מד א"י B'S תומורת ov ,וכו ארמאתימד
 bo" .ט"כ pa cbe^ ץובקהו ,'וכו mos היתלימ
 ,חילשל ןרסמימ ילימ : א"ע םש ,חילשל ןרסמימ אל
 ןונגסמו apto ילימב ילימו והנינ ילימ any ב'ב
 my דיע n'27 vb ;א"ער ד"כד b" יאמד) 'שוריה

 דצ ף"זרהמל nas" ש"מ ןייע ירמא ןנברד ןוהילימ
"w^ — "bמ"לב 13 33[ תארוהב  Etwas, 

Sache, Gegenstandןיטיג :א"מ 'כוס :'ב תוכרב  
 אתלימ ^i תבש (b" AT), חרוא ע"ייע .ט"כ
 אדיבעד אתלימ לכ ג'שו :ב"כ ה"ר noy sb אדיבעד
 לכ : א"מ תועובש ,ישניא הב ירקשמ אל ייולגאל
 ,אתלימ יב אליז ^un ז"ע ,'וכו אימר אלד אתלימ
 יל אקיחד : ד"יק מ"ב ,'וכו האנג אתלימ :ב'צ ק'ב

nbnאנמחר רמאד אתלימ לכ ב'עס 'ד 'רומת  
 nos ד'כפ "vpn Ty i ב"פ «me יורי 25«
 .ב'פ םש ,אתבשר ילימ ,ג"נ תבש ץובקהו :אשיב

 שימ (jy .יתרתב חיר ייפבו ןירתב יליגמבו םיתשב ריקיוב גיונב )*  ,ל"בורא ר"קיוב גיוגב ןכו עשוהי יר שיק י"כב )!
 שרפל וניברו יתפסותב ^5 ןכו קופפב ייל )5 aen ירפ םש אקותשמו הלמ יכ ר"יש nei .ינ רצ הליגמל סייר לעב
 ייכב (5 .ריפרבו "3 לכב ה"כ )5  .םהיליאמ םינורחא יפדבו םהיליממ ןמגרותמבו 'ציניוו יפדב )^  ,ושפת ןינעה

 Min ןכ )8 ae אללממ [y] חגילו קיתעה Grm יקילייגנא יייכ ץבוקב) חי"רו ארוגד אללמא ni ג"ונב (* ,ר"פדבו
 ,ריפרו י"כב
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  ^pרסח האס 'מ הוקמה היה רציכ הוקמ לש ואולמ

 ואציש דע לופפ ןיבואש ןיגול 'גב ואלמו ןיגול ג
webותוא ואלימש ןיגול השלש ןתוא  Tטעמ '') 

 ןיבורקב והאלמ .(:ב'סק ב'ב) טושפ טג 'פד ג'רב
 ןיטיש nw pon םידעל בתכ ןיב היה b^ .רשכ
 (:חימ) יטוסד ג'פב ,('*רשכ ןיבורקב קלחה אלימו
 'אנש םושמ וידב ןהילע ןיבתוכ ps וללה םינבא
 ןהילע ןיטרשמ ןיאו םתוח map (א'כ ח"כ תומש)
 לבא םתואולמב )2 (b nv/ 'אנש םושמ לימזיאב
 jm ץוחכמ רימש ןהל הארמו וידב םהילע בתוכ
 המחה תומיב תעקבנש הנאתכ ןהילעמ תועקבנ
 'מגב ןמוקמ והזיא 'פב .םולכ הרסח הניאו
 תולולח חבזמה תונרק G0 ד'ג םיחכ) )^ הלו עה
 חבזמ תויוזכ קרזמכ ואלמו rb m) "רכז) 'אנש ויה
 רמא ('ו ,זיכ םירבד) הנבת תומלש םינבא [ימנ יכה]
 תואופר moa .(" ליקשו vo nie" אלא אנמחר
 ןתנ 'רל והילא היל רמא y) ןיטיג) וזחאש ימ 'פד

Dusרומעת סועבתשכלו שילש התשו שילש  
 סועכתשכל לכאממ ךסרכ אלמת אל 'מולכ ךאולמ לע
 הרומתד ג'רב ,("עקבי אלו סעכמ 3005 אלמי
 (ח"כ (y» mee [רחאת אל ךעמדו ךתאלמ] )7
 הלחתב ןילטינש 'מולכ, םירוכבה ולא ךתאלמ
 ךעמדו םולכ ונממ לטינ אלש אלמ לכה ןיירעשכ
 עומידה jb 6"[עמדה ןמ] תלטינש המורתה וז
 לש לבטה םע םירוכב לש ןילוח ןהב שיש רחאמ
 דוע "יא יולימ ,יולמ םשה ה"יחא]* ,"המורת
 Ypb mb 'תפסות ,יולמב תלסופ ב"מ ,ז"פ הרפב
 יוליט yy ה"נד ה"פס הכוס v" ,שוריקהו יולימהו
 םשל pub ry vu v םש ץובקהו ,םימה

i5 amרבדמב 'גרת ןייע אתיילמ ,אתילמ  m^ 
vpn aiאישנד אתיולמ לע היל ביתי א'כפ  

py)ביס  תובותכ  ), maט"לב אולמ ומכ ונינע  
Wallגרת ןכו ' nbbbע"ייע אתילמ ו"ט /5 ב"ש  

 ,ב"ל 'ימרי ק"דרה 'יגלו ר"פדו י"כ ^3 יפכ 'ב אתלמ
 פ"לכו אולמ = ט"לב אלמ ומכ y .אתילימ ר'כ
 3b "שודיק ,אמינ אלמכ א'עס 'ל תבש אאלמ

 (אָתיילמ =) למ — (אָלְלַמ-) למ דמק

 ש"ע 'ופסותה 'יפ ןכו ה"יחא* | .(רביתלא
Edelmetall 73! y/53 איהש רביתלא nbn ^b םשו 

 .ץראב הריפחב ונייה ואצוממ לטינשכ ףסכו בהז

 Don ע"ייעו ע"בשפהב ב'ירגה ןייעו אלממב ג"ונבו
 תהגהכ אלו ל"נה ע"למו וניבר 'יגכ ^3 רקיעו ש"מו

 --[אללטמב ריבשמה

 mai םוקמ Aulo ע'למ ל'נ אילמ ,אילומ =) למ
 Sandhaufe, Erderhóhung לוחה תצובק לש

 ןירבעמ דציכ 'פב ullio, mullo) 'צמאה ר"לב ןכו
 התאילומ ינה «Gr יבוריע) תוידודג cw ויהד 'מגב
 ("p ןיקשמ 'פד ג'סבו .ןונקזא Cw יראב יבד
 'ירבד המב 'מגב םיתכה תקזח 'פבו 6"
 ('אילומב אילומ C72 גיכ ('קיזחמב 'ירומ א
 הובג אילומ p^ אצנב אצנ (*א'ס איצונב איצונו
 (' תישושבג וב שיו prm םוקמ אילומ א" ךומנ אצנ
 י"כ ה"מגרו ה"יחא]* .ךומנו הפר םוקמ אצנ
 ם"בשריפב ה'כו ץירח אצנ לת אילומ b^ ב"בל
 אילומ ק'מל י"שרל פחוימבו .אמוג :אצנ םשו
 ייבוריעל י"שרבו ,ךוטנ םוקמ :אצנ ,הובג םוקמ
 'תאילימ (סישב אנליוו יפדב) py ח"רו ,תודרומו תולעמ
 ע"למ yb (אתאילמ יעב שיימ ןייע "םיהובג םיקיבד,
 ^" iy ח"לד w'b ev 'ורי הזמ ילואו .ל"נה
 הזוזמב בייח םילומה תדלוח ג"ע ה"עד eb הליגמ

 — [םילולהו s^ ןנחתאו ףוס ירפסבו

 ןכו fülen bb לעפמ אָתיִיְּומ nos — למ
 das Gefüllte, die Füllung) איִלמ ז"לב ס"לב

 6 יאה (א'עס vy םיחספ pow דציכ 'פד ג'וב
 ושב אלמ שבכ וא my, "b ,אירש ('אתיילמ
 ךכ ועלובכ ייבא [oes 'ו כו תב הלצנו וכותב
 ךותבש רשבה ןמ עלובש םשכו ^C [רמולכ וטלפ
 םיגפבמ עלוב וטלופ ךכ שבכה ךותבשו ףועה
 ושבמ אלממש רבד לכ א'פ .(""'ץוחבמ טלופו

Cnא"ריטשפ ןונכ אתיילומ ונייה והלוצו "), 
 .דועו ואולמ wen אציש דע (א'ט) תואוקמב ג'פב

iו ]]]ְיְייי'\וח"  

o )+ןוכנל  viaביה שיק י"כב היכ (*  .רצתלא סייטב ר"ל יב יא ויו י"כבו רבתלא עיפדבו ביה טיק  va)תיכו  
 ר"ל יב ,'א ו"ו י"כבו ,שארנד יראב יבד ןאכב ר"פדבו Ya (יט ,ב"ח) ירביב עייייעו ap oo ייבוריע סיד ןייע ימ י"כב

 אוה ןכו )5 .אילמב אילמ nim יפרבו ט"ק י'יככו יתסונב היכו ריפרב היכ (*  .ריפדבו י"כב ה"כ )  .שרגד ירביבד
 ה"כו אתילמ 'ב pu ייכב )5 .ט"ק v33 ה"כ (?  ,תישושבג םוקמ aw ע"פד ראשבו ריפדב ה'כ (% = .וניתואחסונב

 «23 ה"כ )7  .םיתספל חי"ר ייפמ קתעוה ('1 m ייפב היכו ל"צכ (1%  .חייר יופבו ב"ה י"כב היכ (% mm ייפב

 ןכו Pastete ש"אלב pastata, empastata יצמא ר"למ pasticia 'צמא רילב ןכו 0 ט"יאלב ('%  .ר'יפרבו

 הזו "וטלופ ךכ ועלובכ ןנירמא אל אידיטשפבד,  וילע וגישה nw 'ופסותה לבא הילפט ה"ד :ד'ע םיחספב יישר זעול
 b" ןכו (5  .שיע האס 'כ וב היהש jus poyn הז מ"יפב םיבמרה ייפ יפלו ('*  .ךורעב א'פד אבולא כ'ג השק
 .חימגר 'יפב היכו 9735 )19 .י"שריפב הייכו )15 .ליקשו היתותמ ידימ תיחמד גיונב U) ,ריפדבו ייכב ה'כ (** .ה"מגר

2"yקהעוה  "bbץבוקב) הימגר  v3ףד אקילויגנא  G^ 
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 145 (תֶליִמ ,אלימ

 םשור רמא
 'פסותב היכו

 םירהב םילדג םיצפע, b b" םירהל ןמיס
 הינימ אקפנ םיקמעב אלא ןתלידג ןיא םילקדו
 איבהל יואר ןהמו םיקמעב אלא םיבוט םילקר ןיאד
 'בר תישארב Cw א ר ב ,(''מ ,'א ms" ' םירוכב
 ("ינ ב ל Crop ןימלקו ןינלימ ולט (יא 'פ)

"bןימלק ,ויד .('ןינלימ  nopןירמלק .ומכ  *) 
 שארמ [יכב] ןימלקו ןלמ ונדמליב .סומלוק ןילידנוק
 *C איה mms (05 05 amma וניגפל) םירוצ
 .תוארתלמא שמח ב"א) — C5 v95 ימולכ (* אינלימכ
 אילימ 'יפ יכ pon ןינעמ הניא וז הלמ הלימ לש
 לוגעו רשי  ועזגו דואמ ךורא קרס yy po י"לב
 דואמ דע תורשיו תוכורא תורוק תושעל ונממ רשא
 זרא לש םינימ םא יכ םיצפע לדגמה ץעה הז ןיאו
 ב"ו by pum ה"יחא]* | (םיצפעה םילדגמה םה
 כמ («pq .אילימ oi py) bn י"ל לע ןויכו
 אלימ מ'כב ןקתנ .'ג 'יבוריע ם"ש י"כבו ne) ר'קיול
 יופסותבו ?r^p ר'קיוב תודמב ןוכנל ה'כו ף"לאב

inm mmiהלימ ןמו .'ג דצ "יבוריעל "ד ןי'ע  
 אלימ לש ybi ארתלמא ע"יע תלימ שבתשנ
 ב"פ "טיג v bun 'יטיג ןילימ ימ ארקנ (אילימ)
 עשיפארג y! T's" ג"יד 6^3 תבש 'ורי :ד"מד
 ןמ — 284 דועו 159 א'ח ףעל 'הל ןעטיזיווקער
 ב'רש ינפמ מ"אפדב Dev ארימג רע Yl שארב
 ףיסומש המו ןלמ 'עב ומצע ינפב 'ע ול דחימ היה

 -- [ש"ע ןילמ 'עב איבא

 Ya ייחפפ) וגהנש םוקמ 'פב .קורב ול
 (ד"ע mos טייפ ייעיבש יורי זיפ 'יעיבש

 'צמא bb nb" ם"לב תֶליִמ ,אָליִמ =) למ
uaיקנ רמצ פוס  Wolleי"ל ןייעו  

(das wollige Haar der Schafe 20/66; 6% 

 הדגהבו .אריקי והיישיבלא אתלימ €^( תבשר ג"רב
 ימגב תופרט ולא 'פבו .הנבל תלימ 6 ג") הליגמד
 p" .תלימ וב ןיאש םוקמ (:בינ ןייעו :ינ יילוח) םרכ
 הטוד ותוא ןיחיתרמש רחאל סרכה jew רבד ותוא
 תוטועפה 'מגב ןיקזינה 'פב .("יקנ "רמצל

(eo peu)הלסלס ("ינבוס םמוחו ("ינבוס  
 הנהנה 'פד ג"רב 'ליעמב ,(" ןבס 'עב b" הלמלמו

 —( למ — Ij"ob) =) למ

 . . היתעבצא שמח אלמ .ט"כ ז"ע ,ויניע אלמ
 ,'תרטוז היעבצא אלמו יתבר היעבצא אלמ ליקש

^vא"פר 'כוס  NTםשו ,האולמב הצרפנ ד"ע : 
 -Vollkommen תומלש ונינע דועו .ילד לש ואולמ

heitואיי ,יג ש"הש המלש ךלמב שרד ב"יפ ר"דמב  
 לע חריו המח ארב םימלש ויתוירב ארבש ךלמ
 לע םירבדה וארכנש י"פעא 5^3 ר'ב ,ןתאילמ
 , < ארכנ ותאילמ by ד"יפ םשו ,'וכו ןתאילמ
 תורוכב מ"לכ אלמ ראותהו .תארבנ התאילמ לע
 רסח ןינמזו אלמ puer ןטינל ךומסה רדא .ח"נ
 ח'ל ,ו"ל 'קזחי 455 א"י ^ םירבדל 'גרת ץובקהו
 אלממ :א"י תוירוה ,ל"נה ב"ב לעיפב לעפהו ןיילמ
 v^  ,םיאלממ א'עס ט"י pua  ,ויתובא םוקמ
 qubon = ןיִלַמְמ :'נשמב ד"ע ד"כד mb 'יבוריע
 ,הוילמ ייולמ .ט"כ תינעת א"ער ry םיחספ לַעָפב
 מ"ב ,אימ והנילמ :ג'ל םש ,אימ היילמו .ט"כ ז"ע

npלעפ תנו לעפ תה .היתוילמל ב'ער  : "v 
 ג"לפ ר"ב ,בהז ירגד יאלמתה ד"ע 3^2 ט"פ תוכרב
 :ט"סר ד'פ תינעת v" ,םימחר moy יתאלמתהו
 אלמתנ 27 ג"פס 'כופ 'ורי ,םימחר ה"בקה אלמתנ
 ,תאילמתאו €^ 0 «mee אלמתו 'גרת .ונקז
 'גרתב ,ןולמתי 'ו ,ב"ל 'קזחי 'רתב ף"לאה תעלבהבו

 — [ןילמתמ ^ ,ר"כ ילשמ

(Esche, Eschenbaum TIAE: י"לב no z למ 

XD) חבזמה יפב תודמבו 6( 'יבוריעד. 2323 
^p ויבג לע ויה nbn לש תורתלמא שמח (o 

 תורתלמא  mmpןוגכ ריקה תזיחאל ( P;ויל ו
 ^ Gייבוריע) ןנברד אנשילבו םיזרא תותורכ רוטו
  Greויתוריפו ןליא םש הלימ אניינב (' רסימל

 .ןיארקנ  pbןניסרגדב ( Ceo pexןילימ ימ ןיא
 יבג לע  (C pb(*"אוה העוט (*תלימ לש הנושהו

e^ jo) 6ןיבתוכ לכב 'מגב טג איבמה 'פב 
 ןילימ ימ ןיאש (איעס  yyוהבא 'ר 'יפ .ןילימ ימ

 רבועמ היה וילע בותכ טגהש ףלקה םא רמא
 אצפע ימב בותכל עדויש ימ ול םשור (*אצפע
 ןל אמייקד םשורה לע בתוכ בותכל עדוי וניאשו

  psאפפ בר ןילימ ימ ג"ע אצפע אוהש ןילימ ימ

 חיכ )9 .ןילימ ימ ג'ע ןיטיגב ג"ונב לבא יוריעל m ייפב היכו )? av דסימ ל סייטב (אנליוו ns (pez ייפב )!
 ע"ייע my: Quom ס"שב) יוריעב חייר ייפמ קתעוה y£ (* .תלימ *5 לש [yap לבא מיאפרו ריפדו טייק יייכב ןוכנל

 ריפדבו בייהו ט"ק ייכב ןוכנל ה"כ (5  .םיחספב חי"ר ייפמ קתעוה )7 | ,עיייע אצפא ג"ונב )9 = ,ךורע י"כב )5 .ארתלמ

muiעיוויע )!5 = .ריפרבו י"כב ה"כ )1? .ע"ומבו לידנק ע"ייעו ונינפל ייל )9 .רסח ס"טב ןאכב עיפרשב לבא רמלק יעב  

 w" לבא (15 ,זיחא אבה הרעהב (jy 'ב זמר יר תישארב יקליב היכו 8 Xo aurou יילב )1? 355

 w33 ה"כ )15 | .ינא Ya י"ככ ('* .«5 ינבל ןירמלקו pius] 573[ (ןידמלימ) ונח ונדמלי םשב vown זמר קלב יקליב
 היימגר ייפ י'כב (1% .רכבל ס"שב uw" יפדב לבא ריפדבו ייכב U) .ומוקמ יל עדוג אל )79 .ינלימכ עיפרשבו ,רפדבו
 .ו"שריפב ןייעו כ''ע ותוא ןיהיתרמש רחאמ םרכח ןמ posite רבד והז תלימ : קר ייא ( טיש ףד אקילייגנא v3 ץבוקב)

mu )5ןבס 'עב  a2)ה"כו (?" = .ונביס  sysינבוס ע"פדבו שיק י"כב ה"כ )7! .ייל וניגפלו ןבס . 
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 140 יאלמ * —

 .תואלמ ע"ייע ןוולומ .אתלומ ,אָלּומ *
 dickes הבע העירי ע'לב b nb'wn^ — אָליִמ *

(Stück Zeug(י"פ) ה"פס תבש אתפסות  

 .אלמהב ג"ונבו 'פריא י"כב ה"כ mes העיריב
 ,(חיכת ,גיח) למח yy אלמחבו

Waare, הרוחסו nn &JU e ,3\> (ע"למ "son 
  (Vermügenייתספ) ירכנ 'מגב העש לכ 'פב

 y'b3 .לארשי לש יאלמו לארשי לש nun 6א'ל
eתבש) המהב המב  Croילעב לע וליטה יאלמ  

 b^) 'טוס יתפסותו ביעס ז"מ) 'טוסד ג"סב .םיתב

 ('*דחושה הבר םיתב ילעב לע יאלמ יליטמ וברשמ
 םיחספב .("ה בוט ח ה קם פו טפשמה (" הטוהו

 ליטמ (C33 וגהנש םוקמ 'טגב וגהנש םוקמ 'פב
 היה אלו םימש םוש ל ח"ת לש םיכל יאלמ
 תונתמ י"לב p" ב"א) — .("חוי רה ןמ חקול
 pn ונינעש ילדמ ומכ יאלמ רחא 'יפ ףא ,תופוכ
 אשיל רחאל (manm הרוחס וז הלמ "פו שוחרו
 ונתיל םא ןתונו אשונל חוירה תויהל םא הב ןתילו
 ןויכ pes ^53 ה"יחא]* .(הרוחסה לעבל
 Geschenke, erfreuliche Gaben ux יילל ב"ר

 ןינעב לבא 66 א"ח ר"טב רעלזייא 'חהמ םלענ הזו
^bיאלמ יכ ריעה ןוכנל ילדמ  sunרומאכ ע"ל  

 םיחספ אתפסותב !«n — לדמ 'ע «m ןייעו -
 ןכו איטמקרפ p^ .לארשי לש יאלמה (נ'פ) א'פ

^bדועו -- .םוקמ 553 י"שר  DUומכ ארומא  
 ,רזעלא 'ר םושמ יאלמ ר"א ,ט"לק תבש .ארוחס
 .שיקל שיר םושמ יאלמ ןכ רזעלא 'ר רמא :םשו
 י"כבו האלדגמ קחצי 'ר םושמ יאלמ 'ר רמא :םשו
 .ח"צ 'דהנפ .יאלמש ר"א W^ (!מוקמב ("D ם"ש
 *U ןועמש יברב רזעלא 'ר םושמ י א למ 'ר רמא
 ירהנס סיר ןייע) ישמא דע 'ינשיה םיסופדה לכב ה"כ
 ליכשמ ג"ר ל"ומהו יאלמ y ה"דסב ה"כו Cep רצ
 פ"טב וקיתעהש רבחמה לע סימעה םנחב ןתיאל
 — [יאלמש 'ר 'הנסב ג"ונבו ,ינועמש תלחנ 'סמ

 ןעלמ ע"ייע ןיאלמ ,יאלמ *

 (תלימ .אלימ =) למ ומק

 (שובלב, p^ הלמלמו ('האעיצמ אשובלב )0
 הבורמ ןמז דע םגופ וניאש mb הז ןב שכולה
 ןיטיגב ןניסרגרכ "p רמצ לש דגב (*הלמלמ

Co»קר ךכ לכש אזוגמאכ יוהד ללמנו חתמנש  
 ןויכו ("זונאמ cane לודג וניאו ותוא ןיכרוכש
 הגשב םימעפו םעפ אלא ושבול וניא םירקי וימרד
 ןמז רע םגופ וניאו mx sow הברה ורמשמו
 ןבל רמצכ יאמ €'0 תועובשד ג"רב ,(""הבורמ
 .תלימל (ותוא ןינבכמש cov ןב (p רמצכ
 Cr? m2 6ןימומ ולי א לע 'פד 2722
 רזעלא 'ר רמא (:א"כ) עצרנה 'מגב 'ישודיקד ק"פנו
 ןיעצור ןיא ןיעצור ןהשכ שרוד היה (יברי ב ןדוי
 !C הטמלש ותוא ןזואבש ךרה b^ \"תלימב אלא
 ןיקרוב CU הדנ) 'ירמוא ש"ב ימגב דיה 53 'פב
 תועובש) ןושלמ m םג אבהרפ אלימב ןהיתוטימ
 ירמצ .(" תלימל ותוא ("ןינבכמש יקנ רמצ (לינה
 תוסכ 'גרת (C /2 yew) [ייוקשו| ינמש יתשפו
 י"לב תלימ ארקנ יא םש ב'א) — ,חשמ yin אלימ
 רמצ Bw היהו אילטיא זוחמל הבורק איהו יימורו
 אצי רשא םידגב םישוע ונממו דואמ יקנו קד
 םשל ןויכ ב"ר ה"יחא]* — .(ץראה לכב םתומש
 Oves ראותה ונממו 8 13450 ריע

 ה"נכו 0 = אלימ יכ 'עה שארב ש"מכ ןוכנהו
 YO ,'ח רתסא 'גרת ;א"י .ט'מ תישארב 'גרתב
 אלימ 'פריא י"כב 05( ה"פס תבש אתפסותנו
 (היכת n) bpm ע"ייע ןוכנה אוהו אלמח ג"ונבו

py —ק'מ אתלימ  inאתלימד אלטציא  
mmדב 'א 'ורי 'גרת תלימ =  O0 re cp»ץוב  

 תלימ רמע ^G "3 יקזחי) רחצ רמצ 'גרת ,תלימ
 ר"להקב ץובקה ןכו ףל ע"ייע ןיתלימ ץובקהו אניבכ
 | Sm ןוניסק אלג ע"ייע ןתלימ זוזג היהש המ 'פ
 יולכ ןיתלימ ןוכנ wmm ץוכק ראות אוהו :ט"פר
 רתסא 'גרתו -- ךר רמצכ תויהל דיתע באזה תרעש
 ןיתלימ ידגבב הסכמ הנכלתו 'פ הבר תורכו ,'ו ,'א
 — רמצכ ךר אוהש ןזואבש ךרל הליאשהנו --

 — [ךו mollis ר"למ אוה ילואו

 ,שובלמ ביה (ovas שובלכ יציניוו יפדב לבא ה"מגר ייפבו ט"ק ייכב ןוכנל ה"כ )?  .היימגר ייפבו ייכו ריפדב היכ )!
 ןוכנהו ןיטיגב יישריפב ה"כו דתויב הברה קד ןת ש 5 לש דגב ה"מגר ייפב )5 205850( ה"מגר B3 (5  ,רפח ר"פדב
 .ש"ימו ןבס יעב ןייע ה"מגר (b^ למלמ עיייע ןילעססומ ארקנש דואמ קד רמצמ דגב ודוה ילב אוה הלמלמ יכ וניכר ייפכ
 אקילייגנא ייכ ץבוקב) ה/ימגר 'יפמ קתעוה כ"ע )5  .זוגאמ רתוי לודג וניא דחיב ולוכ ותוא ןיכרוכשכש הימגר' ייפב )5
 p/b3 ונינע ^3 תיכוהל שיימו איקנ עיייע יקנ רמצ ןינעבו — וב ג"ונבו םייש ייכב ה"כו ןבכ עיייעו (?  :עיר ףד
 ה"כו (% 252 יציניוו יפרבו יברב רייפדבו ט"ק י"כב ןוכנל ה"כ (* | .יציניוו יפדבו ב"ה דיל וזו 23 ma )5  .שבכ

 אהי aov yx הזה תלימה wy ט"לד א"פ יישודיק יוריבו .אתלימב פ"טב יישודיקבו ב"כק Cb האר ירפיסבו תורוכבב
 ןינבוכש םוקמב לייצכ ('* .יישוריקב יישריפ ןייעו ןזואה nnne רשב, :תלימ תורוכבל י"כ הימגר ייפב )!! .לספיו ןהכ
 .תלימל רע הטמלש qa רסה ט"ק י"כב (!5  .ןיפבכמש יועובשד ןויצב ליעל טק (vci ןישבוכש ע"פרשבו רפד לש

va m" )'*דחשה ע"פרבו טק .  (Üתייטהו 'טופד 'מגבו ,יתפסותב ה"כו , *') ייאו ייל אתפסותב vmאלו רוחאל  
(US un)וניבר ייפכ הז  oemןב רזעלא ^ םושמ 'ק רי בתכב )/5 | .ונינפל ילו  nw 

alls :א PP ו 2 
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 הוסא תבשחמ תכאלמ Gy) ") הגינחד אמק
 תוכלה "פ .אביתכ אל תבשחמ תכאלמו הרות
 וב תויולת טעומ ארקמו םיהובג םירהכ  תובורמ
 bg (" ,יכ םיטפוש) ייתכדכ הרעשה טוחל המודש
 םתס הכאלמ לכ השעת אל ביתכ תכשבו הרעשה
 'יתכד ןכשמא ןגיכמסד אלא הבשחמ הב ביתכ אלו
 'פד ג"רב .('תבשחמ תכאלמ 55 C55 ,היל תומש)
 'ג התשע אניבר יעב «Cro mam השאה תאיצמ
 םה הוטו הקינמ b vs nns" תכב תוכאלמ 'דו
 p תרמושו הילגרב תג תכרוד ,תחא nmn יב
 ינימ mpyn תדמלמו הידיב ךלפב השועו היניעב
 ןלוכבו הנושלבו היפב ןהב אצויכו תוניק וא רמז
 לכ המצע תקחודשכ web לעבל שי רכש תלטונ

yu 35המצע ליפהל הנימכ לכ ואלו ילוח הל  
 רכשה כ'א אלא התאפרל ילע םוקתו ילוח תדמל
 אכוהש ח'ר s5^ חכומ ןכו ה"יחא]* ,ילש
 ח'ר םשב הפדעה ה'דס םש תובותכל מ"טשב
 .חכאלמה ךרע ל"זר וחיבשה nam .םינואגה יטוקלמ
 p .ט'פ תבש :ה"ל :ב"ל :ט"י ^a תוכרב ןייעו
 וז"כ ק"מ p'3: 'מוי .ז"נ (i םיחספ ^ 'יבוריע
 תובא .ז"ע מ"ב : ט"ע ק"ב :ז"ם "יטיג :ם"מ "10
 : ו'ל : א" 'טוס ז'ט ,ו'ט ב"פ םש ןייעו י"מ א'פ
 — ap] .'ע תבש ץובקהו א"פ נ'רד תובא .ד"מ

 ג"רב Maulthier) דרפ mulus ר"לב (b" ('תואָלִמ
 .לש תואלומ +(.ב'ג (nif המהב המב 'פד

 jm אתיינרוכ jn ^b ןהירספאב (*ןיאצוי יבר תיב
qm ne"הבושד אתקיספב , םעמשמכ זעלב  

 וגיל ,יב י"הד) םיתשחנב והרסאיו +.ב"סק כ'רד תקיספ)

 וב ושעו (nen לש som ןימכ ול השע א"י
 ב'א) — .(' שא ויתחת pom הכותל ונתנו םיבקנ

"bפ 'וכרבד ימלשוריב רמתיא 'יפבו דרפ ר"לב ' 
 € ןילומ ןבזימ ןותיעב ps 6209 ח"פ) םירבד וליא
 ("'הסופ ומאש ןיקיקד ןוהינדואד ןיליא ןינבז ("ןיהת
 ,ניל 'ב י"הדל 'גרתב ה"יחא]* | .(רומח ויבאו

i?אתילומ 'ז ,ד" 'ומשל 'א י"רתבו אתלומ  
 'תליכמבו אתילומ :'ב י"רתב ה"כ 1^ םש ץובקהו
 םש תבשב n ^b ןכו תודירפ :םש קוספל
 ג'ע ו"סד yb תינעת vo" תודירפ : תואלומ
 ןייעו (אתרוויח אתיינרוכ ייא :יז יילוחבו) 'רד אתוולומ

 — [ןילומארטמ 'ע כ"ג

 ו i ו 0 n im, 3 H WM UM TUMOR 0" HR" = עגנו ןו' + ד יאיר ייל עו | ייצר טי, וו ו-27
AU owl oy. 

nisbn — "woo * 

 יורי Sehlàgel, Beil, malleus) ר'למ ל"נ) יאַלַמ * |
 ו"נד ה'פ ש"מ 'ורי ןייעו .א"סד ב'פ 'ציב

 איעב אתרושכ לכ :mb ב'פ הגיגח mm" ג'ע
 הרוק "פו )75 'ציבל יריאמה 'יחב ג'הכ יאלמ

niusהנימב אלא התרוכ םדא ןיאו התירכל איה  
 ד'עפלו .םהלשב אלא ולספנ אל ש'ב ירבד ךכ

 qma תבקמ b vos" איה

 י"לב ןכו רבדל הווצמו mov ^n מ"למ) ָךֶאְלַמ *
 ם"שב הברה ,Gesandter) 10מ₪61, 6%

 : םשו .ז'ט הליגמ :ט"י 'מוי p^ םיחספ ןייע
 :ה"ק .ו"צ .ד"צ :ב"צ :ב'פ 'דהנס .ד"י : ג'י הגינח

 v" :'ל : ז"'ט הדנ .ב'צ .א'צ םיחבז .ב"צ "ילוח
 שא ויצחו pb ויצח ומצע ךאלמה .ח'נד ב"פ ה"ר

ms menהארמכ וינפו שישרתכ ותיוגו ןיפג שמח  
 םייח ךאלמ ט'פ ר'ב .'וכו שא ידיפלכ ויניעו קרב
 הנוממה ךאלמה א"כ פ'ר ר"מש ,תומ ךאלמ . .
 םיאיבנה וארקנ א"פר vpn ץובקהו .תולפתה לע
 y| םיכאלמח תומש .ו"נד א"פ ה'ר 'ורי יםיכאלמ
 יכאלמ ירת n'y, ב"ב .ןורטטימ ע"ייע לבבמ ןהמע
 אייכאלמד ןוהיכלמ הארו יתבש 'פ ר"להק ,עיקרב
 v^ ,םולשה יכאלמ :'ה הניגח .לאכימ  ע"ייע
 : םהינשמ בוטו 'פ ר"להקו ,ז"לד vb תועובש
 הברה ve) עוטקב) תרשה יכאלמ .הלבח יכאלמ
 :ה"נ :ב'י תבש +: א"ס :ה"כ :'כ mona ןייע ס"'שב
 :ב"ל ה'ר inp anb in 'מוי : טק : ח"פ .ח"פ
 ^g) הגיגח b'4 :ו"מ הליגמ .א"כ as תינעת
 w^ :םש .'כ "ירדנ 0p mana .ז"ט :ד" ,ד"י
 b :ו"פ מ"ב ^i1: :םשו .2^ UD" :ח'ס .'ז
 : םש au : ט'נ : ט"ל mb ןירדהנס :ה"ע ב'ב

 .ה"ק + ג'ק

 ,ג'נ 7D .(םיאיבנבש ןורחא פ'ש) יִכָאְלַמ *
 ינח יפמ ורמא העומש יפמ .ח"נ תורוכב

 ,יכדרמ הז יכאלמ א"ער ve 'ליגמ .יכאלמו הירכז
 יכאלמ ימיב ח"כפ ר'מש .ארזע הז יכאלמ +םשו
 האובנה התיה רבכש יכאלמ ידיב אלא רמאנ אל

wm wiיניס . 

 הפוגל הכירצ הניאש Arbeit) מ"למ) הָבאָלְמ
 p qs Gt" :ג'ע תכש) moy רוטפ
om v3לגרה דציכ 'פ ףופב  Cv» p2 

 ם'סב ."תבשחמ תכאלמ תבש ןינעל
ARS 1ו וי  

 ו"ופדבו י"כב ןוכנל ה"כ )*  .יזשריפב היכו (5 = .ביח דיל יא ו'ו vu om )? bs אייעב אתורישב ג''ונבו ('
 יוריבו תשוחנ לש ילומ mulo ?( snos דרפ טייאלב ייפ )5  .תואצוי גונב )5  .תואלומ לצו תואילמ ר"פרב לבא

"b "mאלימ ג"ע חיכד  buyהלומ :הל רמאיו יפ .'בר תורבו אלומ יתקיספה םשב ו"מר זמר בימ יקליב 'יארכ  
 לבא ןוילומ aui )5 .םש יתקיספל בישר תרעה ys אשחנ תוולומ םש י"הרל יגרתבו תשחנ לש ןילומ יב יפ ר"בדבו

 .איסוס פישרהמ 'יפב )!* | .ןווהת aua )?  .ןוולומ פישרהמ ייפב ןוכנל
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 ול שיש ןונכ b^ םיתיזה ןיבש חאובתה תונבלמ
 תוגורע ןה תונבלמו תיזל "m ןיב העורז האובת
 ,תוברעתמ ןיאו poo יקספ תוגורעה תודמועו ליאוה
 םאו תחאו nns לכמ האיפ ש"יב םירמוא וז םע וז
 ןתונש ה"יבל ש"יב ןידומ תורושה ישאר תוברעתמ
 ןיא 'מגב זגה תישאר 'פב .(*לכה לע תחא האיפ
 'מנב ןמיס אב 'פבו Cip ילוח) יילחרב אלא גהונ
 האיפב ג"פבו (א'עס 2075( האיפב בייח אוהש לכ

CU)ר קריה ןיבש םילצבה תונבלמ ' "Dyרמוא  
 ןמ רוטפ קריהו ליאוה b^ תחאו nns לכמ האיפ
 המוותב .תופרטצמ ןיא הדבל הגורע לכו האיפה
 יכיתח b^ .ןילוגיעה תא ןילעמ ןינבלמה 07 ר"פב
 ךרד ןכו תועבורטה ןינבלל ןימוד תועבורמ םינאת
 יילכב א"כ 'פ עגונהב .תועבורמ תויהל  תוגורעה
 p mb^ לודגה רסמ לש ןבלמב עגוגה ףא (ג'מ)
 ןבלמ 9" 'ילכב mn^p הרישהב .(*וידדצ ינש
 לש הבחרב ךורא «y שי b^ תונושל by ונתנש
 6 ןיסינכמו םידדצ ינשב םיבקנ 'ב בוקנו הטמ
 םימעָפְו הטמה יטילקנו הטמה יערכ םיבקנ ןתואב
 'ב ןיבקנ ןתואב ןיעקותו ןינבלמ ןתוא ןיאיצומ
 ןילות יול ינבו תירוהז לש ןושל וב ןישועו םיצע
 os שוריפ (' םיתלצמו תורונכ ןינבלמ ןתואב

on»ןתרוצ וזו תוטמ ןישוע לארשי ץוא : 
mes os Cהז  Cהטמה ןמ  

 ץוחרל voy בשיל וניקתהו
 pa .אגילפ | התיהישמה
 רמאנ המ ורמא םימכח

 םיבקנ וב השעו רבדה הזל ותוא דימעהש ליבשב
 וא האמוט לכקמו ילכ anm ירה ישמה ןוקיתל
 .האמוט לבקמ וניאו ילכ וניא הטמה ןמ דרפנשכ
 ("ושע ץראב ןישועש ומכ איה הטמה וז א"ו

 'ר p^ הז תונושל ןיאוקנ הב ןידדמנש םילבחה
 רכמ אל לבא 'מגב תיבה תא רכומה 'פבו ,חילצמ

stלש תונבלמ . . םיחתפ לש תונבלמ (א'עס טיס  
 תונבלמ ןוגכ b^ הטמח יערכ לש תונבלמ . . תונולח
 תוזוזמה ןה תוכורא יתש םיחתפה תונכלמ ןכ הטמה
 ןתומכ ןישועו ןתפמהו ףוקשמה ןה תורצק יתשו
 הטמה יערכ לש תונבלמ p^ .קוזיחלויונל ןהו תונולחב

| ibn — "25b חמק 

^p) 7208מ'לב  ss  במנילת (ausser nbw 
 רשפיא יכו C O1 ,'ב יכיא) וכוס ןגכ סומחיו

 לארשי לש םהידעומו םהיתותבש חכשמ ה"בקהש
 סעברי הדבש םיבוט םימיו תותבש אלא םולשו סח
 יגיב (^p א"ךמה G5 3^ א'מ) ביתכ דבלמ 1358
 ייל יחסוגב ה"יחא]* .'ה תותבש דבלמ )5
 ר'דמב "יעו .רתוי תצק 'וכיראב DU ןייעו ש"וח
 — [ה"גר ^ 'יעשי 'קלי 1^ ייסס סחנפ 'וחנת ,א"כפס

 -Monoba ביידה bw ךלמ זבנומ = 12:5 =) זבלמ
Cr5 n») הנוממה ono רמא קרפב (es 

 ל'צ] (שוריפ) םילכה תודי לכ השע ךלמה זבלומ
 :6'נ ב אנת זכנומ ''לב ךלמה זבלומ ['שוריב —

 ןופיסוי רפסב בותכ ןכו היה זבנומ ומש ב'א)
 םיימורל  smעדו ה"יחא]* — .(ביידה ךלמ היה

 "יא 'לב םוקמב יכ ךרעה לכ שבתשנ ע'פדב יכ
 סמלוקו ןבומ ול ןיאש 'רמגב יא 32 םוקמבו זעלב
 ב'ה י"כב ייארכ 'ג ב בתוכ היה קפס לכ ילב וניבר
 כ"'חא וטשפו 'ג ב בותכל ועט ורמג אלד םירפוסו
 םירפסב 'יאש זבלומ יכ וניבר תנוכו 'רמגב תועטב
 תלמו זבנומ ימלשוריב ארקנ ילבבב ונייה ונלש
 ע"ייע ותמגודו ימלשוריב ונייהו 'שוריב ל"צ שוריפ

 ןויכ ,אנח ,קתו ,הפדה ,סופורמופא  JNתמאבו
 ןויצבו 'נשמב ס"ש י"כב 'מויב זבל ו מ "& ילבבב

 נשמה « Iיזכב זבלומ תיב ה"כו .חיימ דצ ימוי ם"ד

 ד"פ הליגמ אתפסות  jy C3מ"קוצ יהל יפסותה תאצוה

  8זבנומ 'יא 'נשמב ל"נה 'מויב 'וריב לבא (תרעהב
web מ"כב ה"כו :ז"טד א"פ האיפ 'וריב ה"כו 
 ךירעא םשו זבנומ ע"ייע 'תפסותבו שרדמב —
pj שיגרה אלו תועטב ךורעה paye ה'דס לעבו 

 תוועמה ןקתל ל"ומה --  5^ mpiוניבר תנווכ יכ
 תועובש :ח"ס תבש) אנת זבנומו 'לב ךלמה זבלומ

  Crתויהל שוריפ היגהל ךירצ ןיא זאו ן"ונב
 — ['שוריב

 ה'כו םינבל וב ןיפרושש סופד 'יפ מ'למ) ןָּבְלַמ
 ןיעכ עבורמה רבד לכל לאשוהו olo ע"לב

 viereckiges Gestell תואלכט עברא ול שיש ןבלמ
(aus 4 Platten oder Tafeln(א'מ) האיפב ג"םב  

 פיטב ע"פרבו b'p vi33 לבא ביה י"כב ה"כ )?  .זעלב תועטב עייפרשבו יציניוו 'פרב ןוכנל «mí (2 = .וכש :ירקמב (+

 ףא איפ ב"ב 'ילכ אתפסותמ חכומ ןכו )5 xy םשב שייר ייפב ה"כו )^  .םינפב הטמל יתופסוהב ש"מ Dun ימנב

 Yn? "bo קתעוה )" = .ןיסנכנו ייא שירבו ג"הרל ט"רסב )6 ,רוהט ןא כמ ו ןא כמ לודגה רסמ לש ןבלמב עגונה

 הז לע גישהש המ ןייעו םש יילכל שיירב היכו ךורעה ךותמ ןורסחה אלמ ל"ומו םינפב quon שי םש קר 14 ט"דסב

 הרוצה ריב י"כבו

 pin םיוקה בג

 הרוצה 'א ו"ו vii ביהו דיל זיראפ ט'ק י"כב ה"כ )9 | .ייפה

 לע הרוצה qna ביהו דיל טיק י"כב ןיבתכנ הלא תובית שלש )?

 ,םודא ע"פרשב לבא ר"פרבו ב'יהו טייק י"כב ה"כ )5 | .ךותב

Jed cg 
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 ל'צו] anb) ןכש mines וא השוריב הל ולפנ
 ןושלב םירבדה הלא .רובד ןוי ןושלב 6[פוגול
 .( [אגול יא אטוט ל"צו] 'הגוליא הטוט ןוי
 תירצמ החפש הלו Go bU) Ys 'שרפ ר'בב

Cx Uv news)גולמ תחפש  mm nmmבייח  
 שיר ימוק ןועב הרכומל יאשר היה אלו היתונוזמב
 = ןוהל .רמא Geo זיפ moz9 ןנינתד והמ (" שיקל
 ,ןושארה 'יפל עויס הז .("גילמ .גילמ תאד המ
 המהב ידד כלחמה לעפ יימורו י"לב b^ ב'א) —
 תרסהל טרפבו רחא רבד תרפהל וז הלמ הקתענו
 'ורו י"לל ןויכ ב"ר ה"יחא*] | .(ןליאה ןמ תוריפ

mulgeo, 90,560א'לב ןכו  melkenל"נ ד"עלו  

 pena רעשה ןיחיתרמש ונייהו ךורעב ןושארה ^85
 זעול ןכו abbrühen ש"אלב אוהו ןתוא ןיבהבהמו
 כ'או .ל"נה פ"למ sym .א"לב ן"אירבא ב'נש ק'הע

o»גולמ  Dnלעבה םתוא טרומ רשא םיסכנה  
 לזרב ןאצ יסכנ וכפהו ול םתאנה תבוט 'מולכ

mozומבי 'וריו ט"פר תומבי אתפסות א"מ ז"פ ' 
 'חפש .דלוו לעבל גולמ nena דלוו :םשו ל"נה
 תמהב דלוו רמא עשוהי יחא ןב היננח השאל גולמ
 .ב"ער ט"ע nuns ןייעו גולמ תחפש דלווכ גולמ
 ושע אל גולמ יסכנב ורכמש השאו שיא .'צ ק"ב
 תופועהו שארה תגילמ יניד ןינעבו -- םולכ אלו
 אבוה ח"מר D^ ז"בדר 'ושתו ?TD ^D T ע"ש ןייע

 — [א"עפ ^N דצ ד"וי חמקה טקלב

 Sack von המהב רוע לש קש 6 י"לב) אָגְלַמ

(indslederבתוכה 'פד ג'רב  ") ותשאל 
 ("ע קר ק רייש 'מ גב תמש ימבו Gre תובותכ)
 אגולמ הל הוה אדיסח םרמע ברד הימיא (א'נק ביב)
 ה"יחא]* = ,(רוע לש קש י"לב 'יפ ב'א) — .ירטשד
 קית ייפ תובותכל י"שריפבו ל"נה "55 ןויכ ב'רו
 תורטש לש 455 i'55 ם"בשריפבו תורטש אלמ

otsה"מגריפב 'יא ןושארה 'יפכו תורטש אלמ קתרנ  
 — mot] לש הברה תוכירכ

 םילכה לכ 'פב Gabel, Heugabel) גלְזַמ — 1358
nx)זייפ  ownתאו תחרה תא 6ב'כק ףד  

 איצומה D33' עינצמה 'פב ("זגלמה

 בלח תאטח 'פב ארפיסבו (ביעס ביצ (nae ("ר כ כ

 טמק

 ןילטלטמ ןניאש ןהב אצויכו הטמה יטילקנ ןונכ
 םינבל ולא הטמה יערכ לש תונבלמ, w'b .המע
 ןמ ובקריו ועילתי sov הטמה יערכ תחת ןימישמש
 תארוה py ה"יחא]* .('"עקרקה תיחולחל
 םשב שיימו :יו גיח לבד (y'"y יתבתכש 53 ןבלמ

 v^ ,םינבל וב ןישועש עבורמ סופד אוהו (םיכמרה
 .םינבל ג'ע ונתונו ןבלמ לטונכ .ג"יד ב"יפר תבש
 'וכו ןבלמ ןיאיבמ חבזמה תא pos דציכ .ד'נ םיחבז
 לאשוהו .םלפמ 'עבו 'ב nnb 'עבו ןינעה לכ ש"ע
 ג"מ ג"יפ y33 Gestell^ דומיל ןיעכ עבורמה רויצ לכל
 רומח ח"פ מ'ב םילכ 'תפסות ויבג לע יונבה ןבלמ
 'תפסות .הסירע לש ןבלמ :םשו ,ןבלמה תחתש
 (' (ןיבלמ) טרופריא «c 'יג יפכ ד"יפר תולהא
 ייבוריע 'תפסות .תוקיפב ("שיבלמ אוהש [ןבלמ]
 ןבלמ ב"פ ב"ב 'תפסות אירלקפס לש 1355 (ח'פ) א"יפ
 ןבלמ השע ה"פ מ'ב 'ילכ 'תפסות ,חתפה תרוצ וא
 אנבלמ :ז'טק מ"ב יהטימל הטיממ ונתונ  תויהל
 םירועשה תא wn אוהש mo me v'3 .אחוור
 םינָבלמ ז"לב סג לבא תּונָבְלַמ ץובקהו .'וכו ןבלמב
 ; ב"מ ז"פ האיפ ח"מ ד"פ 'מורת .ג"מ ג'יפ 'יעגנ

 — [ןינבלמ ג"פס האיפ 'תפסותבו

 .יקינכלמ yy ס'מ יקינבלמ *

 ,ש"ע אתשבדמ ןוכנהו םוקמ םש אתשבלמ *

 Dy ףדרגו abrupfen הטירמ ןינע b" ם'למ) 358
 das S38 ס"לב גולמ ,2%< ע"לב קלמ מ"ל

Abrupfenםתאנה תבוט רשא םיסכנל לאשוהו  
 ונת Cr5 יציב pe ידכ איבמה 'פד ג'סב (לעבל

panםילגרה תאו שארה תא ןיגלומ  *) ^eןיחיתרמ,  
 ןתוא ןיבהבהמו ןהילעמ רעשה ריבעהל ןימחב ןתוא
 הנמלאב .(*"תיפרחב ןתוא ןילפוט ןיא לבא רואב

rgתומביד  YD)םא .גולמ ידבע ןה וליא (נשמב  
 לבוחה 'פב nb וריתוה וריתוה ow הל ותמ ותמ
 יסכנ הרכמש השאה ב'עס n'b p'2 שרח 'מגב

 ןישלותש שארה תגילמ ןינעכ גולמ p^  .גולמ
 חינמו תוריפה לכוא לעבה ךכ שארה ןיבזועו רעשה
 וילע לבקש םיסכנ Cb .םהב תושר ול ןיאו ןרקה
 הסנכש רחאל וא הסנכנשכ תוירחא אלב רוכדב

pnym )1יפמ ' mu» nus .םיבשריפב  *( יפסות י"כב ןיבלמ היכו niv5 | .(דיי) גייפ ) יילכל ש"רב qn nes 

 שארה ןיגלומ ps היפס םיחספ 'תפסותב ה"כו םיערכה תאו "יא ג"פס יציב יפסותבו (+  .ןבולמ םייטב גייונב שבולמ
 קייהעו יציגיוו יפדב ה"כ )7  .איפ םייטב ט"ק י"כב (5  .(אנליוו םופד םיישב) 'ציבל חייר ייפמ קתעוה (5 .םיערכה תאו

 םינקזה 'עו 20006 oí. Jot vos )10 .אגול אטוט ייכו עיפרשבו ר"פדב היכ ) .0י/06 "53 )5 .גל י"כו עיפדשבו

 וז האר אל ומצעב aont הארנו וניבר qua הקתעהה וזל ילואו סטילס ,ob AóYo ('א י'א םירבד) םירבדה הלא וקיתעה
 .גולמ גולמ ר"בב לבא תומבי וריב היכו )0 .ינמ יר ימוק ייא .חיד ז"פר תומבי יוריכ ( .הנממ עמש קר הקתעה

(i314  ,טג בתוכה ו'ופדב לבא מ"ארבו ר'פרב ןוכנל ה"כ ) היכ jy) )!5  .ערוך vx) veaזגל יעב תואהסונה יונש  
 .ויופדו ריפרבו יייב לכב ה"כ (55 :אנליוו סופד (D'wz חייר ייפב כ'ג ייא ונלש ייגכו
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 ךכרל תושקה תועובעבאה לע האופרל ןימישמש
 המגולמ א"פס יאמד 'תפסותב דחי רכזנ ןכו ל"כע
 המגולמ תינלפסא ו"פס 2/2 ^55 'תפסותבו הייטרו

memע"יעו "5 אתפסותב 'יאלכ ףוסב ןייעו  
 .. לבגד ןהה :י'ד pb תכש יורי .(תינלפסא

puוכו המגולמ ' map me vusןיעל  
 רומזמ ט"וש שרדמ ב"יפ ר'קיו ןייעו הכמל אמגולמ
 'ורי ,(אנילומ ע"ייעו) ה"ערת זמר םילהת 'קליו ט"י
 ,אמגולמ ןהמ תושעל והמ ןיגפ : ה"לד ר"פ "יעיבש

Dvז"לד ח"פר  vyןיא . . אמגולמ ןהמ ןישוע  
 ג'ע ט'כד ב"פס םיחספ 'ורי .אמנולמ ןהמ ןישוע
 ב'ער ז"לד ז"פר 'יעיבש 'ורי 'וכו החרסנש המגולמ
 'יא .ב"ק ק"ב ילבבבו ןילוחל אלא הניאש אמגולמ
 ז"כפ "לכל ט"דסב ג'הר ei^ אמגולמל אלו הלכאל
 (םש) אמק N33 ןושחנ בר b" :אמגולמ bm ג"מ
 אמגולמ הנממ תושעל אלו הלכאל תיעיבש ןינעל
 b'5 לעבו כ"ע היווגב moo רווחמד וימגול אלמ

^p  פי"ב onsילמ הקשמ אמגולמ :אגילומ  
 תעטומ "יג יכ תמא כ'ע רומלתב אצמנה אמגולמ
 יכ הקשמ התארוה ps לכא אמגולמ ל"צ אנילומ
 ys" רומאכ האופרל לאשוהו הייטרו תשובחת םא
 'ורי ץובקהו syn הז ע"בשפהו ח"פ "יעיבש ב"ער

 — [תוימגולמ ינימ ר"ע ז"לד n'es 'יעיבש

 הריל pup 6% דלי לעפמ (p^ אָדְלומ 505.
 -Neu התושדחתהו הנבלה תדילל לאשוהו

mondתקנימ )2  (Ammeהאפרתמ ב"ער ז"ט ב"ב  
 ,ארהיס דלומ ד" ,'א תישארבל 'א י"רת -- הדלוממ
 תדלות םיעדוי b^ ארלומב ןיטסיפופ ב"ל 3^ י'הדל
 ותדלות תא ןיבשחמ :'כ ה"רב ןנירמאדכ הנבלה
 .ו"כ ry תקנימ pup דועו .הנבלה דלומ י"שריפו
 ארלומ ןב pn 'ו mb ילואו אתיידוהי אדלומ

 ,תקנימ ןב pb" (.א'עו y 'דהנס)

das Darlehen, die 80₪18- (הול לעפמ mom * 
v'p הולטב רפוכה .'ד מ"ב. orderung 

 iw .ב"עס ^ ןיכוע mon הבותכ תושעל ב"ער
 הרותב הבותכה הולמ :ג'י "ישודיק no לע הולמ
 ib pw ,הולמב שדקמה .ז'מ .ו"מ :'ו םש ,'וכו
 p^ ם"במר ןייע רטשב הולמ . . הפ לעב הולמ
 האצוהל הולמ .ד"פ תובותכ .הולו הולמ תוכלהמ
 ?typ" ב"פלו ב'מ ט"פ תובותכל ט"ות ןייע הנתינ
 דחפב תואמגוד הברה דועו .'ירדהנפד א'מלו א"מ

y pniהולמ . 

 הולמ - nbn נק
 ןיזגולו זגלמב ןיזחוא םינש Cr ישרפ 'ט קרפ ירקיו
 נ'א) — .ןבת לטלטל קוסמ ינישכ יושע ילכ ^5

yyזגל  ^pלע תויתוא ףוליחב גלזמ  vשבכ  
 זגלמ «rn ה"יחא]* .(המלש הלמש ,שבכ
 ז"יפ תבש 'וריו :ב"כק תבשו b" תבש אתפסותב
 pope רתע ros זגלמ ז"יפ 'נשמב י"שריפו :ז"טד
 לש .Gabel, furca 3531 fourche) 3/53 א"קרופ)

 כ'ע ןרוגב שק וב ןיכפהמו םיניש 'ג ולו לזרב
poi»ן"יכער ב"נש ק"הע זעול  = (Rechen 

 — [ע"ייע זגל ונממ לעפהו

 b'y בלל אגילומ .ב"יפ von (סיט) אגילומ +
 n'ysn זמר םילהת 'קליב ה"כו אמגילמ

 ח"פ ר"בדו ^b רומזמ ט"ושב mo) vpn םשב
yyהמגלמ . 

no»5n 1י"למ)  psבלח 16 דועו שבד  

mit Milch zubereiteter Honig- 

O'y r2» ימלשוריב הלחד אמק אקרפ. (kuchen 
 שברב םיושע םיקיקו י"לב p^ הלגילמ + ןינשבוד
 הייחא]* = .בלה יילב הלג שבד י"לב ילמ בלחו
 nns הביתב bn  תובית יתשב הלאג bb ג"ונב
 יוועל «m ^e אלו ב"ו תעדכ (m^ הלאגילמ

[u£X — 6 -- 

osos — NoDי"למ ס"לב ה"כו הָמְנּולָמ  
die רוזמ malagma 353 TE X ATI: 

  (Wunde erweichende, Umschlag, Pflasterח"פ

 תיעיבשב ( GUלכ תיעיבשב ורמא לודג ללכ
 םדא לכאמל דחוימה  psאמגולמ ונממ ןישוע '(

 בלול 'פב .הרוהט דגבב אמגולמ ג'מ) יילכב ח"כפ
Om ימ יכס )3535 חקולה 'מגב bin 

 'פבו 6 branב"ק ק"ב .<ר מ צ ן תו ג ה 'מ ג ב םיצע
 וניאש אמגולמה תא ינא איצומו « mw,םדא לכב

  "b,(רוזמו היטר יימורו י"לב ב"א) — .האופר
 ,'א ייעשי) ושבח אלו ווז אלו וקיתעה 'עו ה"יחא|*

  00% Écct 00/6 6060 Cקיתעה סוכמוסו

 ונשבחיו ( yovי'ו  CNסואיכישיהו ,שס\ש[ל60

  "bפ\טט[/<  ^B 6 "yךורעה 'יפכ האופר

nnb םש ק"בבו םש 'כוסבו :ט'יק תבשב י"שרו 
emplas- y53 emplatre צ"לב אוהו ר'טשפנלא 

^b nb"! ןוכנה הזו PHaster ש"אלב ונממו trum 
 אמגולמ ל"זו (ףאטשרעבלאה ייכ ץבוקב) ןילימ ךרע י'כ :

 תשוכחת ינימ לכ הנינע הרומג תינוי הלמה תאז םנ

m )'ה"כ )3 .יציניוו ר"פרבו די כתבב אוה ןכ (? .ףוסב ףלאב גיונבו המגולמ עיפדבו מ'יכב טייק ייכב  v33ר"פדבו  

 .יציניוו
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 יכ רמוא יתייה וניבר 'יפ ילולו .תונוש תולמב
 לימה תדידמ ןמיס טוס י"ל ילוא אמזולמ

Meilenzeigerאיובט לש אמזולמ ןיב ןכתת זאו  
 — pm] ירו פי צ לש אמזולמל

gesalzen חילמ ;Salz עו' D/53 (ה'כו מ"למ Ton 
;Salpeter 75D ;Hüring mop גד דועו 

 Q'yD יכ ::3:( ןשיה 'פד ג"רב Saline) אתחלמ
remתחלמ ותלכאש וא ("מ) תוליהאב , ^b 

 ןימכ mvem התואב mm ץראב אהתש הריפח,
seyיימר) "יתכדכ חלמל המוד ןבל  ^( yos 

 6 דצל רצמ .לתוכה qnnm בשת אלו החלמ
 רוח ןימכ הב השעיש דע חלמיו רפעה לכאתיו
 — C "וחלמנ ןשעכ םימש ^« C1) ,א'ג ייעשי) "יתכדכ

rb s ERA pnlואיבה (ינשמב א"ער ד"מ תוכרב) ןיכרבמ  

C35חילמ  "bרדונה 6א'נ 777« ןנתדכ חילמ גד  
 Cou לש חילמב אלא רוסא וניא moon ןמ
 ףוש םינאת ומכ C co ("רפיניג תוריפ ילכואו
 וא גד חילמה ןילכואו םיתפשל השק C םינאתה
 רמא "(,  ובגמר'  (CE) הליפט תפהו רקיע ןהו ריצ
 הדועס הניא ("חילמ הב ןיאש הדועס לב בו
 חילמ אלא לוכאל ןילוכי ןיאש ועבש אלש 'מולכ
 הרבשנש man 'פב העבש wow הדועס הניא

niv)פיילוקו ןשיה \"חילמה ןמ ץוח 6ה'טק  
 'טגב יל שדקו אצ וריבחל רמואה 'פב .ןינפסאה
 ויה וניתובא Cre יישוריק) ךיתשדק השאל רמואה
 ינבמ היה ךלמה יאגי 'יפ 'וכו ןמזב ןיחולמ ןילכוא
 תוקרי ומע איבה 33958 ןמ רזחשכו יאנומשח
 לורח קשממ ןנימגרתמדכ ןילורח ןהו םיחולמ םמשו

mmןירופחמו ןילורח טמשמ ('פ ,'ב הינפצ) חלמ  
 ויה ןכשמה ושעשכ וניתובא םימכחל רמא חלמד
 ןיחולמ p^ ןכשמה ןישועו ןיחולמ ןילכוא רבדמב
 — mw ילע mbb םיפטקה )3,5 בויא) ייתכרכ

i3תובותכ) השאה תאיצמ 'פד  nob Greןוממ  
senרפח הל ירמאו *) "bךירצ רבד לכ  nob 

 הלכי אלש וחלוטל ךירצ ןוממו חרסי sow וחלמל
 ךירצש sen הל ירמאו ,דסח תולימגב וחלומ המבו
 ריג 'פב ^C הרות דובכלו תוצמלו הקדצל ורסחל
 רשבה לכ 'פבו (Gr ^om ךרי 'מ ג ב אשנה
 אוה ירה חילמ Gun :א"ק (no ("ל הכה 'מג ב

nop — הָוְלַמ * אנק 

mb yy (Gliubigr (םדוקה לעפמ mob 
 ינש :ז"מ תועובש ץובקהו  pubeינשו

 .ןיוול

 Begleitung) יול byes יול לעפמ) אָחיּולָמ *
 :ןתיול שרד ד'ק רומזמ ט"וש שרדמ

 ב'סתת זמר םילהת 'קליבו אתיולמ אדה jn יובוט
vowוריב — .'ב ול ע"ייע ,היתיולמ תאד ןאמ ' 

 ד"ע ז"נד ב"פר ה"ר 'וריבו אתיולמ :מ'ד ג'פר 'מוי
 .אָּתְדְליִיְמד ל"צו ס"מ התיילמד

 לעפמ (Ort wo Wasser gefüllt wird אָתיּולַמ *

copא"כפ ר'קיו  yy3^ למ  

 — :ד'ע yn ןוולמ .ןוילמ ma ע"ייע ןוולמ *

 'U זבנומ ע"ייעו

 הב ןישולש הסירע b^ שול לעפמ) שולָמ *
^v 6הל וקרז : ט"מד ח'פר 'יטיג  

 ע"ייע אפלימ ומכ b^ ב"רו .הלש שולמה ךותב
 ,תוקלמ 'ע רחא שולמ 'עו סלמ

 es "bs ילוא עבטמ (wl תעדלו המזלמ
 -milia 'צמא ר"לב ןעוכטס(סופע = וס

risiumצמא ר"לב ןכו ' malliaעבטמ לש תוחפ  
(kleine Münzeיירבד ולא 'פד ג"פב תוכרבב  )323 

 עבטמ b" הירבט לש המזולמ ןיב ריכיש ידכ ביער
vmאלוע רמאש  Cןיתינתמב ןנתד ותוא רועיש *) 

 6הינותנע הנינהח 'ר יער בייד חיפ ימלשורי
 ןכו ה"יחא]<= = .עבטמל עבטמ ya ןיחביש ידכ
 ןואג םיסנ בר (ארומא םש ילב) 'שוריה הז איבה
 תוחפ אמזולמ on Ge תאיג ץ"יר p^ ןכו חתפמב
 תמאב לבא עבטמ שוריפ man ל"ומו עבטמ
 דועו .עבטמ תוחפ איה bus "iv הלמ תארוה
 ש"ע ש"ארה 'פסותב ה"כו 'שוריה הז ג"ציר איבה
 ירכ ןמיס יכ השק תצק לבא .לקשמ b^ י"שרו
 ייאש עבטמל עבטמ ןיב המ ןיחבהל עדוי אהיש
 ריכיש ידכ ילבבד wow ^b תמועל אוה 'שוריב

piתמועל אלו ןוידנופל רסיא  ^bידכ היקזח  
 אלוע יכ ^b הז יפל ילואו 'וכו אמזולמ pa ריכיש

mpmרמו יגילפ אל  "bsאדה רמא רמו אדח  

 ה"כ (5 .« mw חיכ T תוכרב ךורע דומיל ןייע )* mpm oim ונינפלו ו"ט דומע הלדבה m mea posi גיהכו (י

 יייע 'נריב תומוקמ הזיאב היינותנע ,הייתנע אנינח יר ייא םנמא אנניח בר קר (iain הינוהנע הישאי יר ע"פדשבו ר"פרב

27y (528 ט"רסב ג'הר ייפמ קתעוה  +) 150 דצ אשראוו 'פרב ךרעה הז הירפ .דצל דצמ רתחתו :גיהר ייפב. 

 ,ריפרב Ds )8 5 לש גייונב (? = .וינפל ג"ונבו ו ל :ךומסב לבא םהל סיש יייכבו א"סק co ידועס ילה זיואב היכו )*
wy (1?5  .ץייייע רסונג ג"ונבו רסוניג ע"פדשבו ריא אבא רב אייח ירד ארמימ ) ונש ג'יפ ילכואב ישא ברד ארמימ. 

 ,תלמ a3 סייש י"כב ןוכנ היכו ('* ,יישריפכ אלו שייע םש ז"ואב wn n'y qon הטשה wm ('' .'ד «qe y ןנחוי
 ,'ציניוו ריפרבו "33 היכ )15 .שיע יזשריפב ןכ ומכו ('5  .רדסה ךפיהב ג"ונב (.* .חילממ ג"ונבו c'e ייכב היכו (**
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 י"שריפ ןושאר ios 'הניפסה ליצהל חלמה ליחתה
nobןושלכו רומחל ופחד היל  "s mossי"כב  

 ארמח אוהה הויח ד (ומוקמל סיר ןייע ןעכנימ ס"ש
 'מולכ ףלשו py ze ע"למ ושרפל ל"נ ז'פלו

wowדח היב חלמ שארה 53 .ופחדו הניפסה ןמ  
 היידש םש קר ף"ירב «'n ארהנל mme והיינימ
 פיד) ף"יר י"כבו יה פ"ש י"כב םלוא אימב הירמחל

(eהיידש היראמחב והייניט דח היב אל מ 'יא  
 'פד י"שרב כ'ג W^ היב sos ^« עבט ארהנב
 היב אלמ bn 'יפו מ"טשב ה"כו י"כ ג"הבבו 'זיפ

nילמתיא 'מולכ [הירמחל ל"צ] (הירבחל) והיינימ  
 עבטנו רהנל וכילשהו ופחדו הניפסה ינבמ דח המיח
 ןוממב הניפסב ול היהש ונוממ לכ ליצהש אצמנ
 mon ל"צ) הכחלמ w^ 'ר י"כב יכ עדו .'וכו הז
 םשהו -- וברעתנ תואסריג יתשש ל"נ הויחד (הב

 יחלמל ומדיאד יכאלמל יאזח S12 תינעת ץובקב
 -- [והנירובעל יחלמ רוגא ary "טיג 'וכו

y'b3 ^p [םיִחְלַמ ל'צ] (םחל ןמ ליעפה (nom 
qmר'קיו שירב  "bתחנ ףכ אלמ בוט  

 manm םקיבדמו םירסנ ינש םיחלמש םדאכ )75(
 קיבדמה 'יפ .הטמה יערכ ינש םיחלמ אוהש םדאכ
 ילב ומש ץע לש ןיב תכתמ לש ןיב תוכיתח ינש
 = ע"ל לע ותנוכ ה"יחא|* = ,םאחל לאעמשי
 רבכו mb הז קיבדה יעיבר ןינבב תמאב ושוריפש
 רקיע םש יכ םחל 'עב תואמגוד איבהל יתכראה
 תויתואה רדסמ קוחמל שי כ'או וניבר 'יפכו ומוקמ
 — [הזב שיגרה אל ב'רו ,'ל תואל ךייש ךרעהו 'מ

 לילגב םוקמ nw» mno "nos .אָחְלַמ *
 XY )69 רעיוביינ Mella ןוילעה |

 6 ב"מפ ר"ב ambo לדגמ yy ב"כד .ב"פ יאמד
 Xy א"טד b'3 ז"ע 'וריב ה"כו אייחלממ יסוי ^

"vו"כפר ר'קיו ,הייחלממ ג"ע ס'ד א"פ 'ישודיק  
 'קליבו איחלממ :ךמד רכ ה"ד התאמוט 'פ ר"כיאו
 ,ילממ «np ס"טב «Go זימ (m ב'ש זמר 'יעשי

 ןהכ .ב"מ טוס Krieg) ברק b" מ"למ) הָמָחְלִמ *
 ח'פס YD" 'ורי :ד"מ םש ,המחלמ חושמ

 תמחלמ , . הוצמ תמחלמ . . הבוח תמחלמ 2
 ייחספ .ז"י (vy Qm" :ג"נ תוכרב ןייע דועו .תושר

«^pםשו : n»ז"מ ק"מ :ז" :ו'ט הליגמ .ט"כ : 
o5 memריזנ  s)ט"ק :ז"צ 'דהנס .ח"ל ק"ב , 

 בוטה ו"טפס 'ירפוס 'כסמ : ר"נ ז'ע ^ mob ,א'יק
 המחלמ תעשב [םיירצמבש] (ם"וכעבש) ..

nenob * — nbn בנק 

 (yb vo n3) השא המב 'פר ג"סב — חתורכ
 םוקמל ייפ אחלמ אלקתמ לוקתילו אתחלימל ליזיל
 "יפל בורק אתחלימ 'יפ ה'יחא]* — .חלמ ןישועש
 (אנליוו יפרב) 'כוסב n'ai ךרעה שיר ןייע .תחלמ
 םש ןירפוחש םוקמ אוה כ"או כ"ע החילמ ץרא 'יפ
 אחלימ ףינכד ןאמ יאה ב"עס ג"ע תבש ה"נכו חלמ
 תמחמ יונכבו מ"למ nbp םשהמ הנבנו אתחליממ
 ,'ד wy snop ס"לבו ר"אלבו ,ב"יק .oi^ וחלמ
 y'"y ,ב"ק cwn ,אחלימד ארוכ .ב" "לוח ,ד"י
 .אחלימ i'n תורוכב רפח ע"ייע .ג"ס תומבי 553
 ד"פר מ"ב m /w yb" ע"יע : א"ל הדג ,ירס יכ
 'ג ,ד"י תישארב 'גרת .אחלמל רניד בהי ג'ע ט"ד
 .אחלימב nbn 5 ,ט"י םש 'א י"רת אחלימד אמי
 ראותהו יִחְליִמ יב (yy C75 vy ,'ח םיחספ ץוכקהו
 ,חילמ רשב p bw mboo^ (ליעפ ינוניב אוהו)
 חילמ גד טרפבו ben אמטו חילמ רוהט :םש

T8 m»י"שרו ךורעה 'יפב ליעל ןייע  ^pלכ  
 ד"ע ט'ד ד"פס מ"ב 'ורי ראותה דועו וחולמה רבד

 -צלאז) חלמב קסוע היה e snos^ אמודנא 'ר
 ס"לב חּולמ מ"למו — 19 ה'רס ןייע (רעלדנעה
 — .ל"נה 'ישודיקב ץובקה ^s c^ ע'לב אָחּולמ
 nob :n'y תבש y nbn" ס"לבו חַלָמ לעפהו
 וחלומ םש ,אחלימב היל חלמ ,ג'יק om^ ,ארשיב
 v" ,םיקידצל החלמו : ד"ע ב"ב mut חלומ ,הפי
 א"פ תבש 'ורי ,םיחולמ ינימ :ט"סד ד"פ תינעת
 by" ל עפתיא ,'וכו ןהיחולמ ןהיקולש xy ג'ד

iiuחַלָמיִא :ב'יק םשו ,וחילמיאד  moלעפה  
 הָחְלְמּוה אל א"י 'שרפ 1^ קרפ pn" ארפס מ"למ
 ונב DN :ט'כ 'ישודיק רודיהלו זוריזל לאשוהו —

prה"כו 'א זרז ע"יע חלוממו  e y/o: 
.vorzüglieh, rührig seinד"פ 'יעיבש 'תפסות —  

 תואחסונ דועו יאורזח ילמ 'פריא י"כב יאורזד חלמ
 — ]20 רעיוביינל איפרגאיג ןייע תונוש

eifrig, 

 in הניפסה גיהנמ 5/55 nbo םשהמ (5yp ַחְלַמ
(der Salzluth rudernותשאל בתוכה פ"רב  

 חלממ אפפ בר (א'ער ה'פ תובותכ) תוריפ חינה 'מנב
rm ^b mónםיחלמה ומכ טושמב הניפסה . 

 הגיהנמ :יחולמ ('חלממ י"שריפב «ont ה"יחא]*

 Ruder, rames = ש"טייר ןירוקש now ןיגועב
^bןינעבו 'ו ,ז"כ 'קזחיל י"שריפב זעל ןייעו טושמ  

 םיחלמה Cn ,'א 'גוי) מ"ל לע כ'ג י"שר in חלממ
 ארבג אוהה אתא א"לב :ז"יק p'23 י"שריפ ןכו
 םיחלמה ומכ י"שריפו ארבג אוההד ארמחל היל חלמ

 ו ו

 .ל"ומה והאצמ אל ןכל זימפ תועטב הידסו )?  .חלמימ ג"ונב )!



meno *158 (וילומ — ןוילמ —  

 'פד הנושאר הכלה ףוסב Querbalkem) םטלמ
 ?ipn תיבה תועלצ (א'ער vo ק"ב הבורמ

anתושירמה וליא (פש) םיבועהו ןיסוטלמה ולא "כ  
"eלש ךבדנה ןיסוטלמה  yyריקה לע ןיחינמש  

 תורוקה וליא תושירמה ,תורוקה ישאר voy חינהל
 ורקיא ימנ ןינבבד snos יסוטלמה לע ימישמש
 ייגכו ה"יחא]* = ,(הטלמה ע"ייע ב"א) — .תושירמ
 י"כבו ןעכנימ ("D י"כב כ'ג "א יסוטלמה וניבר
 ק"דרו ןיטלמה 'ר י"כבו ןיטמלמה ג"ונבו ןיפטלמה 'פ
 חינמש םירוחה b^ יסטלמה כ'ג סרג ב'ע שרשב
 זעול ב"גש ק'העו 'וכו תורוקה תחנהל ריקב םדא
 הטלמה ןינעבו Mauerlatte. = א"לב טאל ראיומ

 — [ו'טר ,ג"חב ע"ייע

(Füulniss בקר) (אתיטלב ל'צ) אָחיִטְלַמ ^E 
 ,היכ ילשמ) ויתומצעב בקרכו 'גרת

Tnאתיטלב 'עב ה"יחא]* — .אפיקב אתיטלמ  
 — [תירופ הטישפב :nor ש"ע ל"צכש יתחכוה

 ,יִאַלַמ ע"ייע יילומ *

Aon *תואְלמ ע'ייעו ביי למ ע"ייע אָתיילּומ . 

'b3 (Hügel, Erderhóhung אתאילומ — אתאילמ 
 ייבוריע תוידודג םש ויה 'מגב ןירבעמ רציכ

 ןונקזא (' שרנד(ו) יראב יבד התאילומ ינה 05
 "פב יתכראה 332 ה"יחא]* ,םיהובג םיסכר 'יפ

 םיקיבד opea ל"צש ל'גו my ^p נ"שו א"י ios 'עב
 — [ךורעה ^25 םיהובג םיסכר :םיהובג

(Tinte, Schwürze (ויד פל, 6 י"לב pon 

 .שארב שרופמ C פ'ר «v ןינימלקו ןינלמ
 הרוחש ויד י"לב p^ ב"א) -- ,(ג" למ 'עב) קרפה הז
 ה"יחא]* (םותחל תעכמ ר"לב ןילדנוק "יפו
 y ^b ולצאו jon 'על ףיסוהש ב"ר ירבד יתקתעה

 — [ש'ע 3^ למ 'ע ףופ 'ילו יחכונה

 b" ויקב 'עב 'מושרה bn by" וילומ =) ןוילמ
 ,Mundvrerzieher תונצילל ויתפש םקוע

mulares, Maulthier- qb 3351 Possenreisser 

(reiberןינוב ןיא 'מגב ז"עד ק"פב  ^p Ch")עב ' 
 הייחא]* = ,(םידרפ גהונ ר"לב ייפ ב"א) — .ןויקב
 ןויקב יעב ה"כו ם"ימ רחא ו"יוב ןוילומ "גה רקיע

 -- [מ'ד א"פ ז'ע 'וריבו ב"פ ז"ע 'פסותבו

pb וריבו אלו' mU ו"כ ז"ע 'פות: "y onn 
"empתעשב תועטב טמשנ א"פ חלשב 'תליכמבו  

 ry .תומָחְלמ רפס ב"ער ה'כ ק"מ ץובקהו המחלמ
 .ונישע תומחלס הברה :'ב

 die Rettung bos) לעפמ טשפומ (cw טּלימ *
 לש תושפנ טולימ א"עס א"יק םיחספ

eps 

 .'ב אימטלמ ע"ייע ס"ט םיכוטלמ *

 דוע ןייעו Beinhaufen N35 son —( אימטלמ

 (גימ) תוליהאב ]^[ 6"( יפב )0353
D'y פיר ר'בב\ ןנירמאדכ תומצע לש אסיפרפ "b 
^b ב'א) — :אימט 'עב web קיחש C Grae vpn 

  mnm "53ירביא  nons]. (uinןויכ ילוא
 חותנ ד60.% םירבא 64% תוינויה תולמה תבכרהל
 תבכרה איה ם"במרהל מ"יפלו וניבר תעדל יכ ןוכגהו
 ע"ייע ז"יפר אתפסותב ה"כו אימט אלמ תולמ יתש

y'"y i'm ^b רחא ררגנ וניברו אימט 'עו אימיטל | 
 ךומסב 'יאש תומצעה תריבצ שממ אוהו אימט
 אימטלמ יכ היאר וזו המינפ ןוילגמ אבה תולהאב

  mr nooיעבו אימט 'עב תרכזנה י"למ ונייה איה
 'יפב יכ עדו ,ש"ע אימיטל  mתולהאל  ^xןונכ

 ש"ע אימט 'עב ויתשריפו אסיפ : myשרפל שי
 ל'צ אסיפו אנט 660%, אססצ י"ל אוה ןונכ יכ
 ינפל התיה הלמה וזו הרעק ה9006 י"לב אסיפרפ

 ךורעה לעב וניבר  Cילואו « muהמינפ ןוילגמ אב
^p ןינעבו -- תומצע אלמ ילכ ונינע םינפ לכ לע 

 — pw] תולהאל ט"יותב y" ש"רה

 -Honig פל י"למ אָיַמּוטיִלְמ =) אימטלמ

(ebückימחל ינברק תא 'תקיספב  
 nep wm 'סו תלוס רוכ 'ל Gn oc .יתקיספב)

(0s n aem)אריו ר"בכ ,(?אימטלמ יגימ ולא  
yogםיאס שלש (ה"מפ)  nepתישארב) תלס  n^ 

ouגו תונוע 'ג ("הפיא ןיאס ' yumינימ 'גו  
 ,(שבדב ןקותמ לכאמ י"למ p^ ב'א) — .' אימוטולמ
 הימוטילמ ל"צו היטטולימ v'33 i53 ה"זחא]*
 jb בזמ m som ^w" ג"עס m ו"פס תכש 'וריבו
 pw כ"וד 'תקיספבו ,הָיִמוטלמ ל"צו המוטלמ יליא

^sהרדק יקיצל  px vpזמר א"מ 'קליב ה'כו (ב  
 אימטלמ ינימ ז"עשת זמר oni 'קליב לבא ו'עק
 y" הימוטלמ ל"צו םיכוטלמ ז"טפ יתבר 'תקססבו

 — [ה"ל ms םש 'קיספב רעבאב ש"ר ש"מ

 .סיכרפ ס"שב ט"ק י"ּכבו (? | ,ב"מ ,ד"ה אימט !) yy ,ינורחאה ייפופדבו 'ספב ר'פדבו 'קיספב ו"ודבו "223 ה"כ 65

D'vaאימטולמ טייק ייכב (* .חמק רכ םיששו תלס רכ םישלש 'א קוספב )^ .קופפב  bwחתפא ג"ונב )5 .אימוטלמ . 
omo )ר"פרב  ww5 .אימופילמ ליצו ( murריפדבו ייכב  y'"y)שרנ יבד ו"ודבו שרגד ייא םשו איי למ . 
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  1 , tU"עי + ור ו ו יי ות |

 nv אלו שארב קלח לטונו וינפל ןינתונו ןיזזוב
 םיסוס ול n3v אלו הרשע הגמש אלא םישנ ול
 אלא ול הברי אל כהזו ףסכו ותבכרמ ידכ אלא
 ומשל הרות רפס ול בתוכו ולש אינספא ןתיל ידכ
 ןירב בשוי ומע sum סנכנ ומע אוהו המחלמל אצוי
 ןיאו וסוס לע ןיבכור ןיא ומע אוהו בסימ ומע אוהו
 ןיאו וטיברשב ןישמתשמ ןיאו ואסכ לע ןיבשוי
 תיבב אלו רפתסמ אוהשכ אלו םורע ותוא ןיאור
 ןורחא 'פד ג"רב .('תולעמ םישלש ולא ירה ץחרמה
 'וגו ץרא דימעי טפשמב ךלמ (ג'ער mp 'ובותכד
 ךירצ וניאש ךלמל ןייד המוד םא )0008602 ילשמ)
 תיבב רזחמש ןהכל המוד םאו yo דימעי םולכל
 ^72? םויה תרמאה 'ה תא .הנסרהי תונרגה (' תיבב

0n ovaישורי יכרת  n Da]7ייד ארטימ ) 
 0 "ט) תנגוה הניאש תוכ למ .ןותכלמא
 הייחא* | .("ןושל 'עב ויתשריפ ובכ
 )2 ,יד ירזע ;ז"ל ,'ב לאינד) אָפְלַמ Tob ירוסו א"לבו

 ק"ב אָתְּכְלַמ 'וסו א"לבו .ט"יק תבש הָּפְלַמ הקנלו
 .א"צפ ר'ב א"עס ז"'נ םיחספ :ח"כ תותירכ :ב'ל
 qum לאה וב ראותמו תונדאל ראות אוה ךלמו

iתפסות א"עס ט'נק ' ^yךלמ תריזג ג"פ  
enשודקה םיכנאלמה יכלמ ךלמ .ח"ל 'דהנס  

 : ד"ע nav (Gv) םדו רשב ךלמל וכפהו אוה ךורב
 יגיגח .הנאתה 'פ ר"'שהש חישמה ךלמ — ,ז'מ 'מוי
 ךלמ רוש תומהבבש ךלמ ירא תויחבש ךלמ :ג"י
 ךלמ ןינעב ל"זרדב םירמאמ הברהו ,רשנ תופועבש
 im :'ג ה"ר (/g םיחספ .הנ תוכרב ןייע אכלמו
 יבותכ :ו"ע תומבי .ר"י 'גיגח .ו"כ ק"מ ^g תינעת

 י'ט 'טוס .,'ח 'יזנ :0'23 :םש .ו'נ "ישיג : ג'ק 47
 ,ו"צ :ו"מ ירהנפ : ח"כ מ'ב :ג'יק ק"ב .ו"פ ןישודיק
 תוירוה TD :םש ," ז"ע :ז"מ תועובש ,ג"ק :ז'צ
 'דהנפ 'ורי .ב"צ :ז'נ 'ילוח ,ב'ק םיחבז ^a :א"י
 תוכרב ץובקהו 375 Ten ,ג'הכו qos ,ט"יד א"פ
 : ה"כ DY' :ז"פ םיחספ YD תבש ^im :'ט .'ד
 : 'ִכ ירהגס .:ג"כ ,'ח n^ :"י .'\ הלינמ :ז'כ כוס
 םשו .ג"כק sp :ו"נ bw ,ב"י :אי 'וירוה : ה'צ

 355 1 — ןוילומ * דנק

 ע"ייע :ב'יד ח"פ תוכרב 'וריב ןוולמ ל'צ ןוילומ »
 ,תואלמ

 שוסוסי, miliarium. ^m י"למ ריילּומ =) ריילמ

 ein םימה םמחל רצו הובג תשוחנ דוד
hohles und spitzlaufendes Gefáss zum Würmen 

(des Wassersהריכ 'םב  (N73 n3)ךיילומ ') 

 םימו תוגג 'ב ול שיו 6פ רח לש 555 p^ ףורגה
 םימ ונייהו pss ןניאו גגל גנ ןיב ןותחתה גגב
 ('ץוחבמ ונייהו ןיארנש ןוילעה גגב םילחגו םינפבמ
 ךכ לכ סח וניא ףורג אוהו הלעמל ebony ליאוהו
 תשחנ לש ילכ אוהו ידוד יב יכיטנא 'יפ .רתומו
 אוהש ןוילעב םימ ןימישמו תשחנ לש דודה ומכ
 אלש הרופא יכה םושמו ןותחתב םילהגו ץוחבמ
 התשוחנ דועו הפורגש י'פעא םוחה meon אצי
 וניאש ןינב סרחמ היושע הריכב יריכ יב ,התממחמ
 וילעב םימו ןותחתב םילחגו ריילומ ןימכ טמשנ
 שא דימת וב ןישועו ליאוה סרח לש אוחש י"פעאו
 b3N יריכ יב ש"כ רמא יכה םושמ D" םמחתמ
 ףירגד ןויכ שא דימת םש ןיאו טמשנה ידוד יב
 m ימ ונדמליב )45 לכ תומימח היל תיל
 אוהשכ הזה (*ריילומכ ויפב ןתנ ןונגנמ 05 'וחנתב)
 ב'א) .חתופ אוה שקבמ אוהשכו לעונ אוה שקבמ

^bר"לב  imםמחל ןכומ רצו הובג תשוחנ דוד  
C omma ימיב םימ 

 תולעמ םישלשב תוכלמהש (ָא מ'למ) 309 1
 תולעמה תושרופמ b" ) (תובאד אתיירב)

 AUS :'כ כ ^JY ידהנס | ג"הכ 'פב ןירדהנס הנשמב
 ותוא ןינד אלו ןד אל ךלמ ןה וליאו (.ביכ :איכ
 ןיצלוח אלו ץלוח אל ותוא ןידיעמ אלו דיעמ אל
 ןיאשונ אלו ותשא ןימביימ אלו םביימ אל ותשאל
 ולש ןירטלפ חתפמ אצוי וניא תמ ול תמ ותנמלא
 אוהו ץראה לע בסימ םעה לכ ותוא ןירבמשכו
 By" תושרה תמחלמל sum שגרדה לע בסימ
 ןיאו ךוד ול תושעל ץרופו ךחאו םיעבש לש 3^3
 םעה לכו רועיש ול ןיא ךלמה ךוד ודיב ןיחממ

m (!יחכונה יעבו יכיטנא יעבו א"עס ו"ד גיפ תבש 'וריב  Co]היכו רקיעה וייובו ריילמ ייג לצא ריפדב ךומסבו יציגיוו  
 pii רתויהו (.בימ תבש o'3) v3 ףיירבו 'זיפו ילופאנ תוינשמב היכו ראילומ can לצא סייש י"כב היכו .ב"מ םיחספב
 ייפ .בימ םיחספבו (אנליוו ס"שב) ח"ר 'יפב ?mur .הנטק ןור אי לי מ ('ט) ח"פ תבש אתפסותב טרופריא י"כב
 nan ייכ ףיירב (* :א"ל רצ תבש ימ quy דומל ןייע תשוחנמ כ"ג ם"במרהל מ"יפלו ןכו תשוהכנ לש לודג דוד יישר
 רצמ םימהו רצה ןמ שאה םייבמרהו י"שריפלו (םש) תבשב ח'יר ייפמ חכומ ןכו (םש סייר) םינפבמ םילהגו ץוחבמ םימ
 '3 ירוד יב יחכונה יעבו ידוד יב יעב mon (+ .ידוד יבו יריכ יב .ןיב יכיטנאב ןיב םיקוליחה רתי שרופמ סשו עחל ןייע
 סיירב ןייע םיארומאה יונישב ייא םיש (v33 ידוד יב כ"חאו יריכ יב הליחתב ונינפלו (םש (D ס"ש י"כב ה"כו יריכ
 רועו )* miliarium. יע רעללעשל םיימור n'y py )5 .ןונגנמ יעב mx (* .הבר םשב ידוד יב אבוה ייחב pon ייגבו

 : ןעיוו cb יישריפ Dy תובאב ו"פב ץ"בשרל תובא ןגמ ףוסב ןייעו (5  .ינש יעב תובאד אתיירבמ וניבר איבה םעפה
 .יה wb a ייכבו ר"פדב היכ .  Ü) . תי ע"פדבו onm ש"ק י"כב m )1 .לע גונב )*  .ךלמ יע .ע"בשפה

 נ"פר ר'ב) סודא תוכלמ ןכו ימור אוהו תוכלמ קר יימעפלו םילחנה לכ יה ריילהק ט'פס רימש היכו העשרה תוכלמ )"
vunהנאתה 'פ רישהש םיתוכ תוכלמ ,(ג'יפ , 

 א
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 לעפמו ND3?b M2» N20 qo .ךלמ *
Rath, Rath- הצע ןינע now 355) 358 

(schlussיוועל 'חה לצאו ןטגרותמב תואמגודה ןייע  
 ,א"כ רבדמבל w' י"רתב ה'כו אָנָכלּומ ס"לב ןכו
 'גרת ה"כו ,ךנכלימ Cn ,יכ םילהת) ךתצע 'גרתו יל
 נ"לבו ('א ^ םש) הישות 33m' € ,יח ילשמ) הצע

 C^ i םש) ץעוי 'גרת ה"כו אָתּונְתּכְלְמ

 sun y'"y )0556 ומכ ףְלהַמ jo בכרוהו 158 *
 .ש"ע ךלימ an" דוע םשו

ov». Ton *ישילשה רודב ארומא  "bxט'מ . 
 י"שריפ ש"ע האברע ךולמ :םשו ,ךולמ 'ר

 ,ז"מד ח"פר ב'ב 'ורי ay ג"גד ג"פר 'כוס 'ורי
 r^p» ף'זרהמל ר"יהמ ןייע

esos *ןמזב םיארומא ינש) ּויָּכְלַמ  (N33ציב ' 
juinרופש  (Ge Y)תוחפש  

mano)הדנ) תומוגו (: א'פ  C20תירולב ,ויכלמ בר  
ry)הלקמ רפא (.מ'כ  (תוכמ C2הָביִבְגְו  vy)היל  € 

 עלקיא איכלמ בר 5 תבש .ש'ע 'וכו איכלמ בר
ubיאלמש 'ר . a^p mesברד היתובבישב  

 ויכלמ ברכ םיכה ןאמ אבר רמא :םשו ,ויכלמ
 ויכלמ רב אנהכ 'ר :'ח "יבוריע .אוה אבר ארבגד

 .ברד היבר אנהכ 'ר ונייה

 -Unpáiss אשלוח 0 י"למ 'יפ) אָיְּכְלַמ ₪5

Gichkeit, Schwáchlichkeitשרדמ  

 אפור לש ודימלתל (b^) אצת c3 'פ 'בר 'ירבד
 .הלוח mes i53 'יפ ותוארל איכלמ תלעש
 אוהש ןוכנהו פא bb" ןויכ ב"ר הייחא]*
 יירבד) ילח םינקז 'ע וקיתעה ןכו ילח טשפומה םשה

i^gא"ס ,ח"כ ; ו"ט  ; vnmויט ,א"כ יב  .n^הלחמ (מ"י  

 בואכמ ,(היכ 3 יב (vmm םייולחמ (ה'כ יג'כ תומש)

 לעפהו ,(טיי יא"כ יב (m" םיאולחת ^n) ג'ל .בויא)
 לעפה הז וקיתעה ןכו .nbn ^e vaoaxioson ונממ
 ; 'ט .'א ,ח'ל "יעשיב ;'ח ג'י ב'שב םינקז 'ע
 ףוסב ש"מו אינלמ ע'ייעו -- ב" ז"מ 'ב .י'הרב

 — [ךרעה

uoMyn פט "be ב"ר ny 308 

40. pla >\כ-=\, yrbb קתעוהו 
 (א'עס (n^ vb השא המב 'פב ימלשורי 6
 .יקינכלמ mus רכס יקינכלמ דוגא ךירכ והבא ^
 בשע םש י"לב יכלמ p^ ב'א) -- .אוה ןכומה ןמ
 ,(תואסרומהו םיבאכה אפרמ האופרב תולוגס ולרשא

qo8 1הנק יקיִנְכלמ -  

 :ח"נ ^imb a תוכרב תּוכלמ טשפומה םשהו
 ,ג'נ ייבוריע :ג"ק au s5 .ו"ט תבש :(':א'פ
 :" הליגמ .ט"י ns : ב"כ 'מוי p̂ : ר"נ םיחספ

SU a^ז"ט :ו'ט :םש : ni» ism meamו"ע : 
 :נ"יק ק'ב .ו"'ס :ט'מ ^v5 e: 'טוס :ד" ןיטיג

YDד"'צ .ט"מ 'רהנס :ד"סק .ז"מק +: א'צ : 

 TUO 8 :'ב ז'ע i5 תועובש ap :ב'ק : א"ק
 לאשוהו .תויכלמ : ב"י תוכרב ץובקהו .ב"ק םיחכז
 — .רָכָז ע"ייע ^n ףסומ תלפתב רפושה תכרבל
 ילקנוא ןייע 'גרתב הברהו .ב"ל !ven וכלמ עוטקבו
 'גרת ;'ל ,א"כ 337235 ;ג"כ v2 תישארבל
 א" ,'ז בישל ;ה"ל ,'ב א"של m; ,'ט םיטפושל
 יישארבל 'קנוא אתווכלמ ,אתוכלמ .ןוכלמ .ץובקהו
 ;זיכ  ,א'נ םש m gs. מרי 3n PS המ
 הליגמ לקב לעפהו — ד"כ ,ב"ל םירבדל 'ב י"רת
 'דהנס ^n. םש ליעפה ^i ז"ע : 'כ 'דהנס.א'עס א"
 יירדנ 'ורי .ג"ע היכר Ub .'דהנס :'ררי א עפ ריס
 ףוסב ל"גה םירבדל i י"רת לעפא :א"מד ט"פר
 ^m בימל 3 fs wes da ןייעו '"עה
 לעפנבו .'א ,'ט לאינד לעפה .ו"ט ,'ח ילשמל
 :'ג תוכרב sich berathen ץעיתה מ"לב ומכ ונינע

 ב'עס ט"כ םש ,ךלמנ ow .'ד ,ןירדהנסב ןיכלמנ
qoe)ד"י ט'ב . m'b "m Job uxביעס  

 יכאלמב ךלמנ ח'פ ר"ב nbyo לש אילמפב 356:
 ןיד m33 ךלמנ "^n. א"פר 'דהנס v^ ,תרשה
 הזבו ןהל וכלהו וכלמנו ד"מ ח'פ 'ורהט ןלעמ לש
 רתב ," x3 qoons סילב לעפתאב ןינעה
 ב"עס ז"כ תוכרב ו"יתה תעלבהבו ,ןיכלמתמ ןידבעד
 ,ו"ט םש ,ךלמיל ךירצ ,ד"י מ"ב ,ךלמיאו ליזיא

ossםירדנ .היב יכולמיאל :ב"  ב'ב  wr) 
 ,יכולמיא To ב"ערו noy ךילמימד ,הלע יכולמאל
 ייעשיל ;'ח יו 3^ א"מל ןייע העלבה ילב 'גרתבו

nא"ע ;'ה ,ב'פ םילהתל ;'ח ביל ;'א ,'ל ;א" , 
 'רמבל 'גרת ןייע לעפאו לק רוע xp" 'גרתבו "

a3ב'של ;ד"  a^3^ ,'א א"מל ;א" .'ז  — 
 ,'ו ש"השל ;ד" 'א םיטפושל ;ח"י vo עשוהיל
 by הצע b^ וכלמ won תיל ח'פ ר'ב םשהו א"י

vnbרועו —  bwb q55 ^bלש אסכב  mii» 
 ^3*32 als Schuloberhaupt fungiren הכישיב שפת

Dתרגיאב הברהו ,ףסוי 'ר ךלמ . . הבר ךלמ  
 -anderen Sin ותעדמ n ^b "y לעפנבו .ג"שר

nes werdenא 'רומת 1/2 ןיטיג .ג"י 'ציב ', ['b — 

T9532*תב ע"ייע תונב ץובקבו תב תבכרה םע  
 .ש"מו ךלמ

 היינפר ר"ב) םודא תוכלמ ןכו ימור אוהו תוכלמ קר יימעפלו םילחנה לכ יפ ר"להק טיפס רימש ה'יכו העשרה תוכלמ )!
 .הנאתה יפ רישהש mma תוכלמ ,(גיזיפ רייקי

20* 
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 150 אָיְנַלַמ * — יקינְכלמ ונק
 .דואמ םיקותמ םיחופת ןימ י"לב p^ םיבייח

nons]ל"צו הלימ ילימ תובית יתשב ג'ונב  
 י"כבו הלמנ יחופת תורשעמ 'פסותבו תחא הביתב

 -- [הלמלימ ל"צ הלמנ ימ יחופת 'פריא

oo) Notons *2*\* פ"לל קתעוחו ודוה  Mousse- 
dinייפ אלמלמו הלסלס .ט'נ ןיטיג  

 ומכ "ND p" רמצמ 722 4... ודוה 'לב הלסלס
 qnan למ 'עו ש"מו ןבס ע"ייע ^l» = אלמלמ

ponbnלעפמ ןילּומלמ —  pip 55sהכירפ  
 םירגרגל לאשוהו O26  פ"לב ה'כו

 -Bchweiss המודכו העיז י"ע םידיה לע ולגעתיש
(krümchen, Brodkrumen6ט'פב ןיצצוח וליאב  

 וידיש םדא p^ ןויה טיטו ןילומלמה (ב'מ) תואוקמב
 ודי bbw העיזב וא קצבב וא טיטב תוכלכולמ
 לש ןירגרג ןימכ vr לע השענו התרבח לע תהא
 .תלילמ תפטקו 02 יג"כ םירבד) ib רקיעהו ןירועש

mns].ןילומלמהו ל"זו 84 ט"דסב ג"הר 'יפמ קתעוה  
 ןילומלמ Cry ט"כד גיפר םיחספ יורי) ןניסרגדכ 'יפ

 םא וא הבע טיטב תכלכולמ םדא די איהשכ שלד
 ןישענ nmn לע nns ודי ללמנו וריב קצב של
 קר איבה ש"רו .ןירועש לש ןירגרג [ןימכ] וידי לע

 — [ם"במרהל מ"יפ ןייע דועו ךורעה

 ארמיא 60912 רוחש 9466 53( ינלמ
(ry םילד איפ) ןהיריא ינפל 'b ז"ע ^v 

 [ינלמ ל'צ] (יכלמ)  Cארמיא  ^bי"לב  bvרחש
Cabs vy 

die תרוחוחש ^b uowíz "bb won: 
Sehwürzeחור | תוכימנל לאשוהו =  
Gohwernüthigkeit3 יפל ד"מפ ר"ב ^ ponךל  

 עטק ז"לשת זמר p ^bnn pon r'y' זמר D ךל
 רצ 2/27 'תקיספב ןוכנ רתויהו ךבלמ איגלמ ןידה

[pos] ieוניבר איכה עטק 'עבו ךבל ;מ הינלימ  
 [ארה ל"צ] (אדח) קספ שרחהד 'תקיספה םשב
 'תקיספבו 'מ רומזמ ט"ושב ה"כו C ךבל ןמ אילימ
 ארה ו"פדב ר"בבו ךבל יכלמ אדה ו'טפ יתבר
 ודכ jb וטינומ 'ינורחא "יסופדבו 172 jb אינטומ

v»איטטפ ר"ב םשב עטק  jbםלוכבו ודכ  D'53 
 י"למ p^ ל"נה 'קליו כ"רד 'תקיפפ 'יגכ 'יגה רקיעו

 malva ר"למ זא mmm יקינבלמ ג"ונבו ה"יחא]*
 'ייע malvenfürmig, malvaceus ראותה ונממ רשא

 — ]^ .א"כ סואינילפ

bo yy obs * 

 'גרתב הברה 555 לעפבו (Geden n'bp לֶלַמ *
 'ל ,ב'מ ;ג"י wb תישארבל ילקנוא ןייע

 D/ ,35 ;ט"י /5 תומשל 'א sn לעפתא .ותלוזו
 .נ"ד ו"פ םילקש 'ורי ,ותלוזו ט"פ ,'ז 'דמבל ;א"י

qi»אמלעב ןיללמתמד . 

 השירחל המהבה תא ליגרמה ילכ ov מ'למ) דַמְלַמ
w'b3 (Ochsensteckenיילכב  G5)דמלמ  

 אוהו ןנברד ןושלב C אשרפ, b^ ןברדה תא עלבש
 nay טחמ ומכ ןברדהו +א'ל ייג םיטפוש) רקבה דמלמ
 ירבד GO) ביי ילהק) 'יתכדכ דמלמח שארב ץוענ
 יתקיספ) הנשה שארד 'תקיספבו (""תונוברדכ םימכח

57mדמלמש דמלמ ול וארקנ תומש 'ג ('(.גינק רצ  
menעררמ .6היל עבל םייח ןתי ל שורחל  
ommoהרפל (*הניב רידמש ןברד ,הרפל העיד . 

 bs ד"עפלו הזימר ןינע ב'ר «np למלמ <
murmuro, 20000006 ^ mmש"אלבו  

^b murmelnםדא ןיא תלהק 'רדמ (רהרהמו ןנרמ  
 םהיפכ ןילמלממ ויה רודה ams חורב טילש
 .תונציל לש םיזמר םישוע p^ םהיתועבצאב ןיזירפמו
 ללומ ^Q )^ ילשמ) מ"למ .ב'ר תעדל ה"יחא]*
 םהב זמורו וילגרב רבדמ וליאכ 'מולכ וילגרב

npי"למ  umש"ירהו ד"מלה ףוליחב ל"נה  
 רודה ינצל vm ^s ידוקפ פ"ם 'וחנתב יכ היארהו

pusיתבר 'תקיפפכ םלוא ןירהרהמו  Ybיא " 
 לע ןיאלמלמ לכה ויה : םשו ,השמ לע ןיאלמלמ
 ןימלמלמ בתכ א"זב לבא ןילמלממ ל"צ ילואו המלש
 רחא םדא םלמיל אל my ר'קיספב "יא ךומסב ןכו
 ינעלב רבד p^ םלמל y'"p ם"למ sm השמ
 רילהקב pi כ"או וירחא ןנרמו זילמ 'מולכ הפש

 -- [םהיפב ןימלמלמ ויה היגהל שי

nomo ₪59 י'לב)  (Honigüpfel 

 [ורמא] ללכ 'פ 'ורשעמד 'ורי
Cere wee)הלמילמ םיחופת  paםינטק ןיב םילודג  

(iא"ער יפ מ"ב ןייע אשרפ ל"צו אנשרפ ס"טב ג"הר 'יפבו  y!שרפ . *( zyייפמ קתעוה  vnןברד עייייע 6 טיירסב . 
 הילעבל םייח ןתיל ליבשב .חיכד vb 'דהנס יוריב ייאו 'ג bts יתבר יתקיספב יילו יתקיספב ייל (* qim עיייע (5

 י"כב ןוכנל ה"כ (5  ,םלועל םייח איבהל דיייפ ריידמבו הילעבל nen (ןחיל : ירבד יפ ל"הקבו) ןתתש ידכ ט"כפ רייקיובו
 — .ש"כק wm )* .ינליט גיונב )7 .חיפב ע"פרשבו ,ר"פדו יייכב היכ )5 aya ס"טב ע"פדבו ש"מו ןברד עיייעו ט"ק

 ויופרב היכ )?  .שיע ןילמ יעב יתאבה ביר ירבדו שיע גיי למ sy mo anm ןלמ cy מ"אפדב ספדנ ינלמ Cy םדוק
 .אתלימ ר"פדבו 'שמאו



TACITI AE, SAPE TA 4 ל E HR EON ul. 

 *  — woo(ופפְליִמ — ןופפלמ = 157

 ןיעלמו ןיצקועל p3^ ג'הר ירבד הלא ה"יחא]*
 ומכ ןהש תלובשה שאר ןיאלמ ד"א הפ ס תייטב
 "סרגדכ ןיעלמ bbw םירסנכ perm םינטק ןישק

nm5 בטורהו רועהב 6 טייק 'pע"לב אוה הפסו  
uuמולכ ' +*\ Qeרעש אוהו תלובשה שאר  

 מ"יפכ תלובשה שארב רשא קלח יתלב רוחשה
 159 צ"נלפפב ףעל איבה ע"לב וירבדו ם"במרהל

ownןיעלמ ץובקהו ןעלמ הלמה תרזג ראבתנ אל  
 ץ\- ןמ אלילק b אוהו ל"נה י"למ אוה ד"עפלו

vsיתלבו הבע רעיש 6,  Haar pon20003868  
 nay רעיש ךורעה לעב ש"מ הזו ןורחאה למ ע"ייע
 ש"מו ע"ייע אזאז ומכ [NY אסאסו אסאסל ימד
 p^ ןכו תלובשה תורעשל לאשוהו :ב"פר ג'חב
 'b (ץ'ר ףד יגנא va japan ir» "bb י"כ ה"מגר
 .כ"'ע תלובש תורעשל ימד 'ולכ אסאסל אימר
 : ('םיאלמה ןיבש יאלמ ב"עס p^ 'ילוחב שרופמ ןכו
 ייפ ג'מ א"פ 'יצקועל ש"רבו .ןימינה ןיבש אמינ
 אתלובשד [אסאפ ל"צ] (אתאס) םילובש לש ןיעלמ
 כ"ע ןקזה תורעש ןימכ אצויש תלובשה ןקז אוה
 ףדלו יאלמ ה'ד : ט"יק bns" י"שריס כ'ג ןייעו
 אבוה 'יצקוע 'תפסותבו .(ה;אסאסל אימד ה'ר : ז"י
 לש ןיעלמ : ן"יעב כ"ג m" ר"מ א"ם 'יצקוע ש"רב
 ל"צו "לובש לש !םיעלס ס"טב ג"ונבו .םילובש
 ף'לאב N^ ןיצקוע שירב טרופויא י'כבו ןיעלמ

 — ןילבוש לש ןיאלמ

 לעפמ Lehrer חרומ b^ ס'לב אָנָפְלִמ — ןַפְלַמ
 'מגב ויחא תשא דציכ 'פב (ףלי = ףלא

mes) (55sאיכ  (Gusיאדלכ יל  ורמא >) 
 תומהבמ וניפלמ n6") בויא  ומכ ) תיוה אנפלמ
 )^ ית ילשמ) ידמלמלו 'גרתו ה"יחא]* .ץרא
 זמר b' םילהת 'קליו ח"ס b's ר'בבו ינפלמלו
 לא (א ,איכק םילהת םירהה לא שרד ח"עתת

einnוריב תפסונ ן"ונ ילבו .ינדבעמלו ינפלמל ' 
 הָפְלַמ ילג הוה (אייח 'ר) אוה : ב"לד ט'פ םיאלכ
 םילקשמ רתיו sbob, .ה"לד ב"יפ תובותכ "וריבו

 — [ףלי 'עו ףלא ע'ייע

 -Apfel | מס י"למ ןופפלימ =) ןופָפְלַמ

 תושיקה «GU םיאלכ שירב

 א'פ 'שוריב b^ .הזב הז םיאלכ םגיא ןופפלמהו
(ys oהמטיפמ תחא העמ לטונ םד א  

 תישענ איהו העטונו תושיק לש
 לש המטיפמ תחא העמ «bó םדא ("חיט בא

 ךברקמ חוו תוכימנו תרוחרחשה קחרהו prob 'מולכ
 «py m תוכימנ לע .גפג(< bmi" 'ליאשהבו
 507% moYnpeuÓucvoc 2'3 ,ט"י "נויה אריפ ןב רפסב

ueXavlo,תוכימנב ףופכ ךלוה עשר שי סוני[ 3606  

 תולמה שרפמ כ'או .םילכנ אלמ ובלו םייסו חור
 ןינעה יפל ןויכ רעצ אינלמ ודצב םשרש 'קליב
 םלוכבש ב'שר תרעשה כ'ג הארנ obw תמאל

byךוע ןייע עכעווש עט( י"למו איכלמ  
 חור תוכימנ לע רמאנ יסרפ 'שלב םגו -- איכלמ

Uds JU.העיטקבו  guי"למ)  (uoc oM,כ"או  

 .ל"נה פ"למ ךילמ ל"צ יכלמ ארה

Dbצמא י"למ ילוא אסולימ =) ' ucללח  
(gehóhlter Raum, Hóhlungתא רכומה 'פב  

 רכמ אל GU 23 רצחה תא רכומה 'מגב תיבה
 ('רמאקדו רצהד אחווו b^ רצח לש אסולימ
 ה"יחא]* = .רצח לש אריוא אלא רכמ אל ןיתינתמב
 ה"כ תמאבו אריוא Dp אוה דחא אסולימ 'מולכ
 "א 'ר י"כבו אריוא :אסולימ ה"מגר י"כב שרופמ
 י"כבו ,היסולימ : רצח לש הריוא םוקמב ס"שב
 ה"כו .הפולימ 'ה י"כבו (א'הב) הסולימ 'יגה פ'א
 הלמה ילואו — ה"שע ג"מ ב'פ "יצקועל i'm "יפב

"b b^ bpןכלו בקונמו לולחה רבד  p'53 
 py לש boni ומכ אוהש ןיע תבב 'יפ אסילומ
 — pow ת"מעב הלמה תא טימשה יוועל 'הו —

 רויכ אָשְלַמ ס"למ ;/b אסלימ =) סלמ ^
 "ות kupferner Kessel) תשוחנ

 .אסלימב ולשבו noe) רגדמכ) רורפב ולשבו
 אידפלב i3 לבא ןמגוותמב ג'הכ ה"יחא]*
 ,אסילמב וא an CO י'ב יאיש רורפב ה'נכו

 — [איַסולימ 'גרת 6^ :היכ יב «v0 תוחלצבו

 אוהו ,Haar 1188110006 /0)\טע י"למ ל ןָעְלמ

 (גימ) ןיצקוע שירב Granne) תלבשה רעיש
 םילבש לש ןיעלמ (ב'עס טייק (nm רועה 'פ שירבו
 אוה 'יפ ןיאלמ N'D .ןיפרטצמו ןיאמטמו ןימטימ
 םייחל ומכ תלובשה ןקז אוהש תלובשה רעיש
 6 א עול ^n) םירב) Ces ח ל הו ןנימגרתמדכ
 ימד nap רעיש ומכ ןחו ןיעלמ ןינושש שי ךכיפל
 אפירח אניכס 6ז" ^5( ןנירמאדכ ('אפ אס ל
 יאלמ 6 טייק m«^ (*י רמ א ו הרשכ אסאסל אימד
 ןיאלמה paw [יאלמב] יאעלא ר"א cm יאמל
 .ןירמושו prae ימינה ןיבש אמינ | 'מולכ

(iהיכ  v35  .רמאקד יכו ע"פרבו ביה ) יפדבו ט"ק י"כב ה"כ Y^ןוכנל ה"כ )3 .םייחל יב  YA vi33ע"פדו ייכ ראשבו  

Dp ףרבו (*  .רמאו עיפדבו b/p י"כב ה"כ )5  .אססל ע'יפרבו יימעפה יתשב ט"ק י"כב ה"כ (+ .א עו לדו v3 

 ר"בו ב"ה ר"ל ו"ו י"כב ה"כ f)  .יתיוה ש"מאו ריפדב (*  .ם"טב יאלדכ ו"ופדב (5 .י"כב ה"כ (* .ןיאלמה ןיבש יאלמ
 .ייל ע"פרבו קדצ יכלמ ןב י"רהמו שירה יוריה תא קיתעה ןכו 'וריב היכו



 םתלוזו םינוטרע םיזול םידקש טעמל אמטפ םכותבו
 «p הייחא]* — .(ייגוס םשב (" ינלב םיארקנה
 (pov ןולמ יכ רמאש המ לבא ללכב ב'ר ירבד
 תמאב יכ ומלוהל השק ודבל חיפתה ארקנ אל
 «m/s ילשמב) men םינקז 'ע וקיתעה ןכו ןכ ארקנ
 ש"השל סליקעו (רועו יח ir ;'ה .'ג ,יב שיהש ; איי

 לעב ש"מ ןייע v" ק"תד אתגולפ ןינעבו ,'ה ,'ח
novארקנ ס"לב — .םיאלכ שירל והילא  sop 

 ץובקב ל'נה 'ברמבל 'ב na^" "יא לקשמה הזבו
 א'פס תומורתב 'פסותב 'פריא י"כבו אינְפְלַמ
 «wb םשל י'כבו (" [תזנּופְלַמו] (תינופלמו)
 י"כב םג א'פר םיאלכ 'פסותב לבא תּינּופְלַמ
 םיחספד א'פבו ג"פסו ב'פ bw ה"כו תונופְפְלמה
 ןופפלמה דיחיהו ד"מ א"פ 'ורשעמו Yo ח"פ תומורתבו
 תומורת 'תפסות ו"מ ב"פ 'ומורת ,ב"מ א"פ 'יאלכ
 ייצקוע 'פסותבו ןפפלמ ה"פר 'ורהט 'פסותבו י"פר
 C ןופפלמ ל'צ םלוכבו ןיפלמ םשו ןיפפלמ ב"פ
 ראיכלא vB ח"פ 'ומורתב ם"במרה b^ ןופפלמו
 ןיאושקה on תושקה בתכ ב'מ א'פ "אלכבו
 םיאושק םה ןופפלמהו (* ןוקפלא ןיארקנו ןיקוריה
 [ראיכ ל"צ] C5 (ראיפ) ברע 'לב םיארקנו םינבל

tyומורתבו \=- פ'למ קתענ ע"לב אוהו ' yb 
 םיארקנ םהש ןופפלמו תושיק ם"במרה b^ ו"מ
 ראיכ תולמ יתשב ד"עפל ל"צ אתקוראיכ יברעב

snpאוה אתקו  ^b «9 ybתוקרי ע"ייעונ תושק  
 םואינילפ y melopepones" ןינעבו (תועוקפ 'עו

BS 

pobלידביש ילכמ ןרופיצב ףועה תריקד מ'למ)  
 einschneiden in den Kopf des שארה

(Opfervogelsםיחבזב ו"פב  )ףד 17 G'yb "bקלמ  
 iponivn'n32 ןילוחד ק"פב ,ומוקמל ץוח
 תאטה pow דציכ )5 איכ 5m ("ר א ו צ ח

 חנק pono - (ופפלימ =) ןופפלמ

mmm ^ ןופפלמ תישענ איהו העטונו'). mess 
 לטונ םדא םיאלכ ןרקיע רבס אקד םיאלכ 'מוא
 לש 'מטיפמ העמו חיטבא לש המטיפמ תחא העמ
 ןישענו ןיחאתנ ןהו תחא המוג ךותב ןנתונו חופת

C» ילב ןופפלמ היל ןיחווצ ןכ םופל םיאלכ 
 ןימ ןופפלמהו תושיקה 07« יומורתב ב"פ ףוסב
 יילוחד 'מק 'כלהב .ןינימ ינש 'מוא הדוהי 'ר דחא

  69'פב םתה ןנת  C 09המורתד (ד'מ) [ח"פ ל"צ] :
 ןיאושקה . . דע 'וכו יולינ םושמ ןירוסא ןיקשמ 'ג
 'מגב קלחב .(ו"מ) תונופפלמהו םיחיטבאהו ןיעולדהו

 תדע mp ( Gn vp moיכ )3153 ללט מו
 ייס ורתי ימוחנת) ורתי עמשיו ונדמליב .(*אנופפלימ

  ^os (67היה אל ןפינב ןופפלמו זומתב ןונצ
 המלש לש ונחלוש  sbn(א" יג תלהק רמא המלו

 .(הנתשמ םעטהש ינפמ ותעב הפי השע לכה תא
 — המדאה ירפ ןימל ןופפולמ וארק םינויה ב"א)

 'שלב ארקנה אוהו קותמ ץימ אלמו לכאמל ברע
 םיחיטבאה תאו )3 'ורי 'גרתו חיטבא שדקה

 רבדמב)  nu (n aוארק םינויה םימעפלו אינפלמ
 לכאנ כ"ג אוהש רחא ןימל ןכ  simםידד אלמ

 םיאשק ןימכ ומכ אוהו ותונטקב טרפבו םיטלוב
 םיאפורה יכ הנשמ 'שלב ןופפולמ ומש ןכ יכ הארנו
 העברא םתועמבש םיערזל וארקו ולא העברא ונמ
 ןופפלמהו תושיקהש ורמא ןכלו ("םירק םיערז
 הנשמבש קודו המוד םהינש לש ערז יכ םיאלכ םניא
 אלו םדבל םינימ השלש ורכזנ ('םירחא תומוקמב
 ,םיאשק תחת והוללכ יכ םכותב ןופפלמה רכזנ

 ירבדב ומלוהל יתלוכי אל ימלשוריה רמאמו ^
  mmm'יחאתמ אל חיטבא לש העמ יכ  Dyהעמ

 םינימל םיארוק ינוי 'שלבש אוה תמאו חופת לש
 וליא  C^ neeיואר ץימ אלמו לשובמ ירפ 'מולכ

 םא יכ ודבל חופתה ארקנ אל ןולמ לבא לכאמל
 הקדו הכר םתפילק רשא תוריפה לכ  bmםיכר

 nns ה ע מ ו חיטבא לש המטפמ nn העמ לטונ םדא עיפדב לבא צ"מב י"רהמבו שיירבו 'וריבו ל"נה י"כב ה"כ ('

 לש אמטיפמ תחא העמ לטונ םדא :קר ט"ק י"כבו ןופפלמ השענ אוהו ןעטונו תושיק (ריפדב ^5 לש המ טפ מ

 םלוכבו ויפב ו"פרו ט"ק י"כבו ב"ה י"כבו ר"פדב ה"כ )5 | .ע"ומב הטמל ןייע )?  .ןופפלמ תישענ wem העטונו תושיק

 י"כבו .אתפוכ יכ וכל ללטימו ג"ונבו אנופפלמ םינורחא עיפדבו ר'יפדב ה"כ )5 vp י"כב קר היכ (+ .יתהגהש ומכ לייצ

 אבוה םשו זיעק רצ 'הנסל 05 jy איעב כ"ג יקלי י"בבו שיע אי"עב ייא חרק שיר יקליבו (אתופככ) אתופכ יכ סייש

 .יוחנתה a meno jy^ )5  .אנופפלמ יכ nnm וניבר ייג יכ עמשנ םינפ לכ לע .ונינפל ייאד הממ א'עב יקליה ןושל

ammi (*א " sowחרק  nenaזומתב רורמ 'יפא 'וחנתה םשב ט"סר זמר יורתיו יקליה ייגו יוכו ןסינב ןונפסלמו  

 y semina quatuor frigida majora" )9 .ימוחנת ר"א םשב ה'סקתת זמר יפ ש"הש יקליב היכו ןסינב ןינופפלמו

ww120 ידנאב םיחאהל רתסא  pw»תועטב  .semitaיורשעמ ;א"מ ג"פ תומורת (?  n wpב"פ םיאלכ ;  N^גייפ  

 אלש םינויצ איבה 352 צ"נלפפ ףעל 'הו ('* .תורשעמד איפר היכו ('* :טיצ ,ביחב עיייע (

 «Sn ב"ערבו ('5 .םש ייאלכבו וימ ביפ יומורתל ב"ערב jy Von NE ע"לב == סוקפלא ל"צ ('* קוידב

 .ריפרבו ייכב היכ (%

JÉXOV (!0 היימ. 

 .ר"אייפ שבושמ
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 איהי b^ .תואטט טקלמל ןאשעו םיתש ונממ ולטינ
 ונינשש ומכ רעשה תטקול sem ערגהו seen ילכמ
 pg" רמוא רזעילא 'ר 02 תוכמ) ןיקולה ןה ולא 'פב
 השלש 'פב ןכו .('"בייח ינטיהרבו טקלמב ןטקיל
 ,6 'מ ייזג חלינש ריזנ 'מגב ריזנב ןירופא ןינימ
 ('א) י"רת )33 ז"ל , חייל וה"כ תומש) הי תתחמו היחקלמ

 יניס רבדמבד היחקלמ .אהתיתחמו (*אהתטקלמ
 6 .אהטטקלמו (יא) י"רת ('ט ,'ד רבדמב)

 (mb יילכב ('ו"י 'פב (ךורעה b ip^ טקלמ 2
 ןימישמש רוע b^ רקב לש טוקלמה

 ג"ונב ה"יחא]* .השידב בבסל men יניעב
 טלקימתו an^ לצא ג"הר 'ei D" טוקלמ כ'ג
 םינשי תוינשמבו ם'רהמ תואחטונב טולקמה ה"כו
 אבוה וניבר 'יפו ,םש 'ילכל ט"יות ריכזהש םידקונמ

wsם"במרו ומשב ב"ערבו ךורעה םשב  "p 
 לכאי אלש ידכ רקבה יתפר וב וצבקי רועמ ילכ
 ל"הזב ם"במרה ןושל איבה ט"יותו 'וכו הטחה ןמ
 ג"הר bem" .השידה תעב הטחה vow אלש ידכ

 — [טולקמ ע"ייע דועו .שוריפ ילב ראשנ

mpobלעפמ)  npoע"יע  ^bטיל טרפבו האכה  
 geriechiliche Bestrafung mit 40 תואכה

Geisselhiebenןהש ןנבר וכמס ((89)  tbתואכה  
 ך"חא C omo םירבד) ךיניעל ךיחא הלקנו ביתכד
 "כב יל 'עה הז ה"יחא]* — .ווה יכה אירטמיגב
 רחא איליזאבו 'ציניוו 'זיפ ר"פדבו ע"פדב ON יכ
 ןוילגמ יכ בשוח יתייה אטהיר םופלו אתלמ 'ע
 ןיכירצ ךורעה לעב ירבד הרואכל יכ המינפ אב
 ,ב"ב 'וכמב יכ 'וכו ןנבר וכמס רמאקד לודג ןויע
 ע"בשפה ןייע רחא ןיגעב שרדנ 'מגב : םשו 'נשמב

 הז רוקט יתאצמ לודג שופיח רחא לבא תוקלמ 'ע
yumבאז ןימינב 'שתב  Cםימרחו יודינ ינידב םשו  

 יאנורטנ בר םשמו ל'זו בתכ v'e "פס
 וישכע הרותה תוקלמ ונל ןיאד יתאצמ ןואג
 תוקלממ לקהלו רמואב imo nv wb תוכמ לבא
 הוכמפסאו'א ופח'מ תוק מו הוות לש
 ביתכד ןה תואכה ט'ל תוקלמד ןנבו
 איוטמיגב ך'יחא ךיניעל ךיחא הלקנו
 A וניבר ררגנ pep לכ ילבו כ'ע וו ה ט" ל
 תבושת התואב יתיאר «Tu .ןואג יאנורטנ 'ר
 .תוקלמד isi ם ש מ יתאצמו ל'זו באז ןימינב
 תוכמ והיש (qux 2^7 דמוא ךירצ אתיירואד

eriיו או ו  LN DT TONNES4 X 
s 

 רשב בוו אלב התקרפמו הודש qmm ('ףועה
pusובור וא דחא ןמיס ךתוח הנקל וא טשוול  

 ארפיסב .םינש בור וא םינש הלועבו ומע רשב בורו
 ארפי) םישדק wp החנמה jb תרתונהו תשרפב
 .לארשי תקילמ ריתהל (א" קרפ יט ישרפ ארקיו
 הזיא םש "א ןכו לארשי תוקולמ 233 ה"יחא]*
 «uan תוקולמ :םשו ,לארשי תוקולמ םיִמַעָמ
 והש הארנו תושר תקולמ ,הוצמ תקולמ .ןהיתוקולמ
 'ח קרפב הנשנ אוה cwm לועפ ינוניב אוהו רקיע
 םשה ה'כו ש"ע הקילמ םימעפ המכ N^ 'ז 'שרפ
 ותקילמ . . הלוספ ותקילמ :ט"י bmi" הקילמ
 : ד"ס םיחבז ,הקילמ mus .'כ ףדבו םשו ,הרשכ

maלעפהו .תוקילמ .ו"ל 'ישודיק ץובקהו ,ותקילמ  
 v לעפנבו ל"נה 'יחבזב 'ילוחב יימעפ המכב לקב
 הרופא הקלמנ אלש רע הקילמ ירהו ,ה"ד ב'פ תבש
 .םינהכל תרתומו םירזל הרוסא הקלמנשמ הזלו הזל
 הייאר יכ )09 3« םחנמ לע ויתובושתב vin בתכו
 יכ שדקמה תיב תדובע וארש וניתובר ירבדל אוה
 דע וירחאמ תקרפמו הרדש וינרופצב ךתוח אוה
 ןיגמיפל עיגמש דע ץצוקו דרויו ראוצל עיגמש

 — [ו"ט ,'א 'קיול ם"בשריפ ןייע כ"ע ןצצוקו

decken qnb cp ףדרנו מ"למ קקלְמ — pon 
 ט'פ תיחולצב  jp ym 9"» mesהרלוחה

A תקקול ^D תקלמ איהש ינפמ 

 'תקיספ Zange) םיִחְקְלַמ מ"למ תבצ (b^ תַחְקְלִמ 1
 )1 ייעשי) םיחקלמב והמ ג"ל 'פ יתבר

 לש חבזמה qno ותחקלמב noni ךאלמה לטנ . .
 תרחא תחקלמ לטוגו ותוא ךילשמ אוהו הלעמ
 תלחגה לטנשכו :םשו n ןהיתשב תלחגה תא ןתונו
 'וכו תרחא תחקלמ לטנש דע הוכנ תחא תחקלמב
 ךאלמה לטנו ^31 םשו ג"ער זמר 'יעשי 'קליב ןייעו
 תרחא תחקלמ דוע לטנו 'וכו םיחקלמב תלחגה תא
 דמלמ והמ םיחקלמב 'ב b" חלשיו 'טוחנתבו 'וכו
 תא לוטיל ךאלמה ךלה תוחקלמ יתש ויהש
 איבהו רזחו . . mms תחקלמ לטנ הוכנו תלחגה

 .ז"חא אבה yum 'וכו הינש תחקלמ

 חקל ןמ תחקלמ ומכ b" טקל לעפמ) טקלמ ג
 לצאו םירפסמ lul. ail ע'לב ןכו
nx 5nרעשה  (Haarzange(ח"מ) יילכב ,ג"י 'פב  

ot6ר א ש ן כ ו 'מ ג ב ץלוחה  (ys yo mo») 

 ym ייפמ קתעוה כזע )^  .ריפדבו י"כב היכ )?  יקקל ע"יוע (* : היס םיחבזו .חיכ יילוחב היכו ןיקלומ גיונב (+
 .וניבר 532 יוא .תומביב לבא וגינפל ה"כו םש יילכב תטקלמ סרג ןכו שטקלמב ןטקיל ייפא ייגה םשו 10 ש"רסב
 ,איטקלמו .ג"ונכו אטטקלמו שיק (vl איטטקלמו ביה י"כבו )5  ,אהייטקלמו ג"ונבו אהטקלמ ביינש קייהעו ריפדב (*

voa mo (7עב היכו בזהו טיק ' Donסייטו ז"יפ ר"פדבו  aem *) ו'רנ ןאמלוא יירהמ לודגה 'חה ידידי רמט יל לאשוה, 

 ב א ו
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 00 7 "למ 8 הזקה ייפ) אָתְלִמ

Sonde iDדח ןיכס ומכ ילכ  = suÍAm 
(chirurgisches Messerמגב רשבה לכ 'פב ' 

 אלישבת היל ידבע לאומש (.א'יק יילוח) C ל ח כ ה
 Ama םוי b^ .אתלימ דיבעד sevi ילקטד
 י"שריפו 'ילוחב ה"כו אתלמ ב'הו מ"ק י"כב ה"יחא]*

snosיכ ב"עס א"כ תינעתל י"שריפ ןכו הזקה  
 א"עס ט"כק תבש .םד זיקמ היהשכ :אתלימ ריבע
 םויה ותואב (אנליוו פישב) ח'ר (b^ אתלימ ריבע
 הנושארו םצעב 'ינויה הלמה nnam כ"ע םד זיקמש
 ילכל לאשוהו הכמה קדוב וב רשא ןמוא ילכ לע

 — C] 55 ש"טע סעלרעפ ןייע הזקהה

 Wall 253 &ibo) ומכ ר"אלב אָתיִלַמ =) אָתְלִמ
 6 ה ל באב 6 א תיל מ הללוס 'גרת

 C [ריעה לא הללס [sew 6הכעמ תיבו
by (o 2 se)ה ל ל ם הי ל ע ך פ ש א  xe 

 ךי לע יתומי קהו ,(גיל arb ייעשי ;  ביל טיי

 ה"כ nons ,(יג ,ט'כ ייעשי) (* ת ו ר ו צ מ

 ה כ דיכב לבא Stm דיל My ייכבו ריפהב
 םיקוספ "לו אוה yep ךרעה לכ האלהו 'זיפ סופדבו

 ,ב"ל 'ב י"הדל ;'ט sm ב"'של 'גרתב ה"נכו ל"נו
y"y  ועור onהימריל ק"דרה "ג נ'שו 3" למ  

 — [ר'כ ,ב"ל

= yat b ד'עפל) תֶליִמ non pn? 
  6%ארקנ וירפ רשא תוינטק ןימ

"T יתנייצ quw» חפט 'עב (יבול = Mu 
bip עב וניבר ^3 יפל א"ער ז"כד א'פר "יאלכ' 

  wvי"רהמ 'יפב ה"כו אתולימ :חפוט 'יאלכ שירב
 קדצ יכלמ ןב ! itusי"כו 'ציניוו ד"פדבו התולימ

 לופ 'עב 'ע  oanל"נה י"למו הנוכנ איהו אתילימ *(
ein in Gürten gezoge- x*maíx ףוריצב הנינעש 

  nes Sehotengewüchsתונגב לדגה תוינטק ןימ
 אוה אתילימ כ"או 666. ארקנ וירפו תופילק אלמ
 'וריב אתילימ רכזוה בטיה ןכלו ירצמה לופ יניממ

  ovלופ 'עב וניבר "יגל בוט רתויו התליתפ םע !
m Bohne 0007006, 006006 — אתליספ 
 הארוהב  eut, oyםעו  p'bאוהש איבול :360

 עיייעו  esתלימ איה אתילימ ןינעט יכ הארנו

mUVTSש תג צה 7 מצא 4 ו  

Po * — תּוקְלמ bp 
 :by ןיואל יבייח לע אלא ןיקלמ ןיאו תושלושמ |

 לע דבע לבא ד"יב תתימ םהב ןיאש תותירכ יבייח
 ןיכמ הארתה אלב ןיואל יבייח לע ימנ יא ע"מ
 תוכמ ותוא ןירוקו דמוא אלכו רפסמ אלב ותוא
 ירבדב וא הרות יובדב דומש םש לע תודומ
 ררגנ דרמ 'עב יכ ונייצל יתכראהו ל"כע םירפוס
 םשב םתסב b^ וניברו Won] הז b^ רחא וניבר
 גרובנעלקעמ צ"ירל הלבקהו בתכהבו .ש"ע ומצע
 וטושפ oo מ"ל wei» יתאצמ ('ג ,היכ םירבדל)
 ןבומה ןיא 'יפה הז יפלו לבוקמה םע םיכסיש ןפואב
 אוה א"כ והער תא שיא הכי רשא ומכ ונכי תלמב
 ןמ ול .הכנמ ל"זרדב לגרומה ןוערגו jon ןושל
 הנווחאה האכהה nv ונכי םיעבוא כ"או םימדה
 הקלנ wm אלש ונממ רסחיו ערגי םיעבראה איהש
 ד"פר ריזנ U^ -- ךיראה יכ ש"ע כ'ע טיל א'כ
 y! nns bm" םיעברא הרות תוקלמ א"'עס ג"נד
 'פ) mp 'מוחנת ףופבו :ב"לד ג"פ 'וכמ 'ורי
 "תכד הרותה ןמ םיעברא תוקלמ (יז"ער ןיטעמש
 ,ו"ל הלא 'ה mx רשא םירבדה הלא ('א n5 תומש)

 םיעברא תחא רסח םיעברא ירה 'ג םירבדה ,'ב םירבד
 אל םושמ דחא םימכח ותחפו . + ?yo אל ונכי
 ,םיעברא תוקלמ +.'ד 4? ג"מ א"פ תוכמ C ףיסוי
 תויקלמ המכמ רתוי T. תוכרב תויקלמ ץובקהו

UD "yתותירכ לש תויקלמ :א"פ 'דהנס , 
 ה"גד ו"פ ריזנ 'ורי GNU ע"ייע ב"עס ד"ס תומבי

 -- [תויקלמ רשע ג"ע

quos qnos qosאוהש הארנ הירלמ  
 ,ט'נק ב"חב ןויקב ע"ייע שבושמ

vio ₪ד"עפלו ע"ייע אסלימ ומכ בר תעדל)  
 'יטיגד v^ (תשוחנ רויכ אָשְלַמ ס"למ

^B now שולמ Tni (:ט'מד ה"פר) קרוזה "b 
 ,רורפו הרדק 'יפש אסלימ ומכ וז הלמ שרפמה
 יע רחא שולמ ym' ,ש"מו סלמ yy ה"יחא]*

 -- [שיע א'עב b^ ןוולמ

 «ny רָּבְר b" ליעפהנ qw לעפמ) אָניִשְלַמ *
(Yerüumderג ,כ"ק םילהת 'גרת ' 

 םינישלמלוח"י תלפתב ץובקהו .אנישלמ ךל ביהי המ
 ילימ דיבע 4035 םילהת 'גרתב טשפומה םשהו

 .אתונישלמ

 אוצמל לוכי mim ימגב אלו הנשמב אל וניאש ם"במרה םעט ?Sn "mn אילה ןירדהנכ m5 rob ם'במרל מיכ יייעו ('

 ה"כ (+ .איעס טימק ל"צו א"כק תבש puso תועטב םשו )3 v33. הייכ )* .תוקלמ y' יייפב יייעו לינה amni רוקמ ה
 י"כב m3 (* .הלבאב 5^ לבאד ר'פרבו הלכאד םייטב ךורע "33 )5 .אתלימ טייק י"כבו 002320 ,ישמאו ריפדבו ייכב

 ריפרב ה"כ )? .חיאר אבוה הזמ יכ ל"צכ (* ,הכעמ תיבו הלבא Cw וינפלש קוספבו הכעמה mi 'יא ארקמבו ר'יפדבו

 840 Er UA 'א .אתלמ עיייעו הטמשנ שארב g nw (? .תורצמ w^ קוספבו תודוצמ Ty י"כבו



 161 (ימומ — םמ — אתילימ *

 הניא המש :םש 'וריעל (Go» pui ob ח'ר
 הכחר ינפמ אל תרתמש וז ארתלמאו ללכ תרתמ
 הילע ויניע ןתונ רבועה לכו אתובישח ינפמ אלא
 'וריו ב"ער םש 'וריע 'וריבו .'וכו אתובישח ינפמ
 (הריתלמה) תא האור תא ג'עס א"נד א"פר 'כוס
 A תמתוסו תדרוי «obw וליכ (*[הרתלמה]
 'ורי ppm .הבע ארתלמ : ח"עד ב"פ 'גיגח 'ורי

Y» re cתוירֶתְלָמ תחת ג'ע , vpnז"יפר  
 Cy ףוסו םש כ"מ ןייע (אילמ) אלימ לש תוירתלמ

A למ 

D5*םימ  ce»לש  msע"לב ןכו ביפאב ג"יה  
(Memג'ק תבש : TP DDםימ :םמ , 

 ד"פ ינש רשעמ ,המותס םמ החותפ םמ Tp םשו

 תוחולבש ך"מסו ם"מ :'ב יליגמ ,רשעמ ם"מ א"ימ
 םימ ד"ע א"עד א'פ 'ליגמ 'ורי ,םידמוע ויה סנב
 םהלש ם'מ :םש ,'וכו רמאמל רמאממ . . ם"מ
 :ג"ק תבש ץובקהו ,םש 'ג דומע שירב ה"כו םותס

 .ןיממ ןיכמס ,ןיכמס  (ןעכנימ י"כב) ןיממ

 עבשנ 'Np ס"לב wp לעפמ Eid "Dip — םמ
(Gelwórenפיכ ןילעופה תא רכושהד הדגהב  

CUאה  Cmmאד הבוזע  "bיתבזע העובשב  
 השאה וז יתבזע העובשב "xw ערה ךודה הז
 תומש) אשת אל 'גרת .הלצא ךליל ous יתייהש
 ןמ 'יפא 'מגב םיחספ יברע 'פב .(*ימית אל 6 'כ
 ןיימי יכו e גייק ono) C [יוחמתה ל"צ] (ינעה)
 .("לארשי ד (" א ער אד ישידק ןנברד ןוהייחב
 יהומב 37 ,ז"לד א"פס םירדנ v mu ה"יחא]*
 ,ש"מו התובש 'עו יהומ ע"ייעו השט רדנד ימומב
 לועית אל mb" ידיל בייח ןיב יאכז pa ו'פ ר'קיו

waעב יתאבהש 'ומוקמה ינשב 'קליב ' pa 
 ^ ורתי «p :יונכבו .העובשב :וניבר a^ ש"ע
 ה'כו ןהיטומב ןידמוע ןהש ה"בקה הפצ ו"פר זמר
 דצ כ"וד 'תקיספבו ו"צשת זמר 7D םילהת קליב
 א"כפ ?na^ 'תקיספבו םתנומאב שבושמ ז'ק
 םתעובשב תלמו םהימומב ל"צו םהימותב םתעובשב
 דמוע יול לש וטבשו :םשו ,המינפ ןוילגמ האב
 pr b'y» (Qm py ריאמ ןייע הימומב ל"צ אימותב

  Li nm VITA En MEATו /
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 ילעו דרוו ילע ה'פר ייעיבש 'תפסותב רכזנש
 ןיסבלבה רקיע (עיוו 'ב י"כב :םשו ( תלי מ
 העמ תלימ 'ע יוועל 'הו 6 תלמ spy דרו רקע
 צ"נלפפבו .('עבצ po אוהש 0/6 bo וראבל
 אצמ אלו אתילימ ,אתולימ אבוה 178 ףעל 'הל

 .ושוריפב ודי

 4^ למ ךרע ןייע nio -- 'ח למ yy אתלימ -
 qno ןיִתְליִמ םש ץובקהו

 ומכ b^ תועְּפְלַמ מ"למ ןיִעְתְלַמ ומכ) ןיִּתְלַמ *
 אוהש שי מ"פ ר"מש Kinnladen) תותסל

 ונזאב שיו ויפב שיו . . םדא לש ושאוב יולת
 ןוילגמ אב רוגסהו (םזנה םוקמ mp ןיתלמב שיו
 תלימ אוהש רבסש ןיתלמ לע תורוהל המינפ
 אוהש ןוכנהו ןזואבש הכר הילא "למ עיייע)

 ,םש כ"מ 'ייע םייחלה ל"רו תועתלמ מ"למ

 Kleiderschrank םידגבה זגרא מ"למ) הָחְְּלַמ
 'פב (םינפב ןייע תובית יתשמ שרדנו

 יאמ (שמ «po (6תוטוע פה 'מ גב ןיקזינה
 «ms nnb ללמנה רבד GU 5 £O החתלמ
 «nno ללמנש דגבמ וא רועמ היושעה תחתמא
 ב" ומכ ונש ויפ ונ או .לצז ^n "פ הז
 (O5 ביתכד ותלותח לפרועו (פ יה"
 הכופה הבית איהו שובל אצוה ₪"
 י'כב קר m3 היחא*- 3595 10250085

n >ע"פדו י"כ ראשב לבא דילו  ^bןינעבו  ^p 
 — ]1" למ עיייע דועו ןבס 'ע כ'ג jy ח'ר

NS *י"למ) הֶרתַלָמ  (Querbalken t.£iacdpov 
 p") איה .ארתלמא 'עב ראובמ רבכ

 'יפ רחא וניבר ררגנ םיכרעה ינשבו ג"י למ 'עבו
pלכ קתעוה ארתלמא 'עב יכ (אנליוו פישב ספדנ)  

qunשיר קתעוה ג" למ 'עבו א"פ רע  quan 
"ebוריבו ,ול"גה) ח"ר ' ^wתפסונ ףלא אלב  ^Y 

 אל ד"ער א"נד א"פ 'כוס 'וריו : ח'יד א"פר 'וריע
 ^ בחר וב שיו ארתלמ ןתנ אלא הרוקמ רבד ףוס
 mm ל"א ד"עפ םשו ,יובמה תא תרתמ םיחפט
 (B^ תרתומ וניא אמש הרתלמ וליא הרתלמא איה

n3 (!תלמ גייונבו 68 מ'יקוצ 'פריא י"כב . *) ל"נה ייעיבש 'תפסות םוקמב יכ ש"מב כ"ג העטו )9 55 יפריא י"כבו 

 רקיע כ'ג ייא לינח ייעיבש יפסותב יכ ה ג א ה ר ק ע :הזכ :זילד זיפר ייעיבש 'וריב : ייא (תלמ רקעו mm רקע)
 'וריע 'וריבו )5  .ר"פדבו י'כב )5  .הגאה ,רקיעו דרווה רקיע :םש יוריב ייא הז תמועלו wan רקיעו vm] ל"צ] (בורח)
 .ימומ גיונבו ימוס wn" ט"ק י"בבו ימומאה ריפדב (? = ,ןימימ גיונבו (*  ,ארתלמא עיייע שארב ףלאב 'יא .הייכד חיפ
 y'b72 v3 m/3 )!9 .ייל ר"פרמ ץוח עיפדבו יא בהצ ,יא ףכשא יעב ה"כו )? .ימת עיפדבו םיק v23 ןוכנל היכ (?
 ןמיימ יכו לעפאב D'w ייכבו לארשיר אעראבד ישידק pis ןהייחב יכה וחייתמומו ג"ונבו ט"ק voa ה"כ )!5  ,אעדא
 דכו : קיתעה חיר ייפבו אמי ע"ייעו yp" 73 םיתספ סידב ןייע םייונש רתיו אערא ישידק ןנברד ןוהייה יכח ןמייס
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nmeןייעו אירטו אלקש לכ 'מגב ש"עו 3^7  
 אולמ רפסבו רזממ 'ע קחצי רחפב הזב תוטישה
 לארשי תב לע אבה רבעו יזפכ ,ה"מ תומבי .םיעורה

ws "omיתאצמ .ט'מ םש  nbusןיסחוי  
 U'N תשאמ רזממ ינולפ שיא הב «3a םילשוריב
 לעו mon לע אבב םירומ לכה m 'ישודיק
 'מוא יאמיס 'ר םשו 'וכו רזממ דלוה ןיאש הטוסה
 ג'הכל הנמלאמ ץוח רזממ השוע ע"ר היה לכה ןמ
 'מוא היהש nov ןב אביקע לע חווצנו ואוב 'וכו
 תכסמ ,רזממ דלוה לארשיב mei ול ןיאש לכ
 ןב 'מוא עשוהי 'ר רזממ 'מוא א'ר םינפ Ty :הלכ
 'וכו תחא םעפ muy ןבו רזממ רמוא ע'ר הדנה

v'yמוי ,השעמה ' iDסיר) 'ב ס"ש י"ב 'יג יפכ  
 שריל וה מ רזממ א'ר ns ו ל א Cos רצ םש
 יפר רידמב) 3^ תוירוה 'וכו םביל והמו ןהל רמא
 qv ,"ץראה cy ג'הכל םדוק םכח דימלת רזממ
 תומבי v" ד"ע ה"סד ר'פו Xp ר'סד B 'ישודיק

 םישלשמ רתוי Con רזממה js ב"ל ep ר"קיו ח"פס
nvוכו ', "Dר'אלבו ,'ה רזמ ע"ייע אצת  reo 

 ארזממ :ח"ע תומכי ,'ג .ג"כ םירבדל 'לקנוא אריזממ
 אמק אריזממ .ו"מד ו"טפ תומכי 'ורי ,'וכו ייח אל
 pp pop עמש ג'עס ט"ד n'eb םשו ,אימש
 ר'פ 'ישודיק 'וריבו ,ט"ל «(8m התְרְזממו אריזממ
 ג'עס TD i5 םשו אתרזממ ארזממ ד"ע ה"סד
 : ח'ע 'ומבי nybb תירבע נ"לבו ,אתרזממו הרזממ
 םש תומכי pues ץוכקהו som .ט"כ תובותכ
 א"עפ ר"י תומבי םירזממ .א'ע .ט'ס 'שוריק :ז'לו
 'ומבי 'ורי Glutsehande) mweb טשפומה םשהו
 'יטיג 'ורי ovy ח'נד א'פ 'ישודיק 'ורי :ג'ד א"פס

 : ^n ילבב pv" ג'ע ה"מד ר'פר

  ons ngonןמ (* ליעפ  anbע"למ יחמ *2,
 = | קחו  expללכה ןמ אצויל לאשוהו רבדמ

ausgenommen, ausnehmend, ראופמו חבושמ ^b 

  03 d. b. vortrefflichמ"למ וניבר תעדל  "y('ינפב
 השא המב 'פב ( C0 nitוניאש ןמזב עימקב אלו

 תורוכבב 'ד 'פב ,החמומה ן « Cmהחמומה לכ
 ב'א) -- .םלשלמ רוטפ ןיד תיבל  ^o(קדקדטו יקב

 = כ 'פב  asp TEיא 6חכ יש
 החמומ "פ 6ההמומה ןמ אלא ןידדומ
 רבדמ) ןושלמ 6רשוימ םוקמ ןיובעמ רציכד

 rn - ימומ =) םמ בסק

CDדמוע התא ןיא [ךנא] (ךניא) י"בשרא יכנא  
 הלא לוק 'קנוא 'גרת .(' [וימומב ל'צ] (וימימב)
 n/ 30« הלאה תעובשב ;ימומ לוק (א ,'ח :קיו)

orsאימ) ילאה תיב .ימומלו טולל  v6גרת דיל ' 
 ?m3 "ye הלא 'גרתו .םש ק"דר ןייע ww" תיב
 יישארבל 'גרת אַתַמּומ נ"לבו .ימומ C ara noy ;'ו
 רבדמבל ;^ ,ב"כ תומשל ;ח"כ ,ו"כ ;א"מ ,'ח ,ד"כ

wy? Tp p' x27ןייע היל ירש אתמומא  
 10 הרעהב הטמל :ןייע ב"ער i^p םיחספ .י"שריפ

Dm yiip -- 

 א"פ תבש v (Lüuse 825 ןינעה יפל) אתימומ *
 ברקע דיבעתמ אשירד אתימומ :נ'ד |

 הנתשנ שארבש הניכ השמ יגפ 'יפו יממש אינמדו
 תויהל הנתשנ םידגב לש הניכו ברקע ןימ תויהל
 אינטדו היגהל ל"נ wem םוקמב כ'ע תיממש

^pר"למ  tineaי"שריפ ןייע ש"ע  byח"כ , 
 teigne)) צ"ל =) איניט :אכיני י"שר זעול םשש
 שירפתיא אל מ"פ "גב אתימימ וא אתימומ לבא
 D'vi ספד rb p'3b ח'ר "יפב יתיאר בוש יל
 דבעתמ אשירד וחוממ :ל"נה 'וריב סרגש (אנליוו

 .אממס איעטדו ברק

 .קיינמ ע"ייע ס"מ הקיימומ *

 יסממ ע"ייע סומּמ *

 ז"פ תבש 'ורי (06אגומ רזָמ לעפמ) רוזָממ *
 יהָיַוט ןינע b^ רוזמט דבעד qnn iy י"ד

Bastard, תובורעת ןינע wb לעפמ s'5) Wm 
Cw ןושלמ םינפב 'גרת "eb  Mischling 

 G'yo ביע יודיק ןיסחוי ^ 'פד אמק הכלה ףופב

 'גרתמדכ )0,5 הירכט דודשאב רזממ בשיו יאמ

 ןווהד ןוהעראב ןצהורל לארשי ינב ןובתיד ףסוי 'ר
jetשרשב ה"יחא* | .,ןיארכונל הב  wb 

 כ"ג 'יפו ןיארכונכ היב ווהד 'גרתה הז ק"דרה איבה
 לאי)  תורגממ ומכ תופסונ ןיממה ינשו רז ןינעמ
 רזממ והזיא wn א"ער ט"מ תומביב ה'נכו Q0 ,'א
 ןועמש ע"ר ירבד אבי אלב אוהש רשב ראש לכ
 םימש ידיב תרכ וילע ןיבייחש לכ רמוא ינמיתה
 voy ןיבייחש לכ 'מוא עשוהי 'ר וירבדכ הכלהו

 יירהמו םש («^E חימ היפ ייטיגל ב''ער ןייע אכפיא וגהנ אנריאהו (? , .וימיטב ןוכנ אלל mum ה"ק רצ עימו (1
 אבוה הזה ןויצה קר יציניונ יפרב הייכו ט'יקו ריב דיל ו"ו ייכב היכ f oon) ,היח יודיק יוריב )(  .יח שרש ןולוק
 הלחתבש יתררפש ומכ ןוכנהו ייבוריעד הז ייל יירחא עיפדבו i'n י"כבו תורוכבד qn ייל ט"ק (vil תורוככמ pum םדוק
 הז איבה כ"חאו Ww") : קהבומה ןמיס רפה 'שמא 'פדבו) 7^2 ףי סו מ ש ומכ (wy 'ורוכבו תבשמ םינויצ וניבר איבה

 ייכבו ע"פרב ןוכנל ה"כ (5  .ופוס אלו ושאר אל ךורעל pa הז ןויצ ילב לבא 'עה ףוסב וניבר בבוס הז לעו "יבוריעמ
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 ה'כו עימק יחמתיא . . ארבג יחמתיא : אס ,א"ס

 החמומ תחת (אנליוו ס'שב) ח"ר 'יפבו pw י'כב
 ייוחמל . . ארבג ייוחמל ב"ער א"סו .ליעלד ארבג

 9 [עימק

pes ע"ייע אָתּונקיִמִמ Nes 

 השיתכו הכירפ ןינע 555 לעפמ Reibstei לָמַמ
 jp לטונ 00( תורשעמב ק"פב (םינפב ןייע

 C זיפ כ'ב) תיבה תא רכומה 'פב .לממה C itm לקעה
 'רמג ,לממה תאו םיה תא רכמ רבה תיב רכומה

(Cu)ר"ב אבא ר"א לממ  bepאתכרפמ . "bאנבא  
 ודיצ ןיסינכמו לודג yy ןיאיבמו ןולחב הב קיקחד
 םיתיז וב ןינחוטו הרוקב sns וריצו ןכאב דחא

popר אז לאעמשי 'לב ומשו אתכרפמ ותוא ') 
 שיו  ,(<(איעס יפ (Uy ארייז ארצמ ימרא 'שלבו
 א"ו (quove םיתיזה לע ןימישמש ןבא םירמוא
 ה"יחא]* = .םיתיזה וב ןישתוכש ןוילעה ('רו בה

"bnםיכסמ ןושארה  b Dyם"בשרה איבהש ח'ר'  
 ,ראז תויברע תולמהו .לממ ה"רב ש"ע םש ב"בב
 ררבוה ןכו ח"ר 'יפמ כ"ג קפס ^53 קיתעה ארייזו
 vb) ,ג"ח) ירייז 'עב וניבר "פש המ יכ התע יל
 'פרכ) ,נ"ככ תבשל ח'ר pb" הלמב הלמ קתעוה
 יפרב) ה"מגר 'יפל בורק ןושארה wn  ,(אנליוו סיש

Qon ovהלוע ינשה א"יו  ^p Dyשאגימ י"ר  
ponכ'נ ןייעו ב"ערו ם"במרהל מ"יפ  p'bwב'בל  

 ןושארה ^s "פל היאר תצקו .שאנימ י"ר איבהש
 םיתז איבמ הצר DN ב'ער ב"מד ב"פ תומורת 'ורימ
 C bes תלמו .ןהילע אבו ךלוהו לממה תחת ןנתונו

y)ששמ ןמ שממ  y 2 yשממ ) n2;ללמ לעפמ  
 ןישתוכש ןבא לממ (w^ (ה'כ "s ילשמ) S38 ומכ
 «nmn השיתכ pu» boo תארוה יכ םיתיזה וב
 בורקו m^ למ ע"ייע 07 25 םירבד) תולילמ מ"למ
 mahlen, uet, molere 'ורו י"לב הארוהה וזל

zermalmen03 םשהו [ Mühle, mola,םיהיר  

 אכה .ז"ס תובותכב כ"ג mu הכירפו הניחט לש
 אללמב 'מא ישא בר אכירפ אבהרב ןניקסע יאמב
 ומכ אללמ כ"או כ'ע בהז לש קד קד י"שריפו
 ןיארנו — " למ 'עב וניבר i" ןייע לכא הכירפ
 רשא (103 ,יג רחשהב) טרופופאר ל"שר ןואגה ירבד
 םוקממ היה לממ רב אבא 'ר יכ לטמ תלמב ךיראה
 תניחטו תשיתכב ויבשוי קסעש 337 לע ךכ ומשש
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 D^ הז ב"א) — .תרנכ םי ףתכ לע החמו )^ ר"ל
 ('החמומ אלא סרג י"שרו ח"ר םשב תופסות איבה
 רדומ ןיא רמול ול היה כ"אד אריהנ אלו יקב "יפו
 המוצע אישוק תמאבו ה"יחא]* = .(החמומ אלא
 bw" ב"עו by םישדח תופסות ושקה ןכו איה
 | qom החמומה ןמ אלא סרונ תאז לכבו י"שרכ כ'ג

nmaואיבה ט"יותו ש"ארהו ם"במרהל מ"יפ תטישב  
 awe" טוידהה ןיתינתמא רמאש 'ורימ היאר
 תופסות man וז וחד רבכ לבא ול ןיעמוש ןיא
 םוקמל הביר ןיתינתמד אפיסא יאק 'וריהד םישדח
 ןמ אלא 'מגה "ג יפל תמאבו ש'ע 'וכו דחא
 רחא ררגנש ךורעה 'יפכ אלא שרפל א"א החמוטה

"bט"יות איבהש ןואנה 'יפכ אוהו ח"ר  ^p!ח"ו  
bb)ל"הזב בתבכ (אנליוו ישב התע  o:ןירדומ ןיא  

 לע] החמו 'שלמ הרשי םוקמ 'יפ החמומה ןמ אלא
[nnsתצק ואיבה ש"ארהו 'ופסותהו כ"ע תרנכ םי  

 לאנתנ ןברק ?rx" ש"ע nvm תוכיראבו א"עב
oyeםיקסופה ונאימ המל  ^b5יכ עדו — ןואגה  

 'ע קר "יא 'טא 'פד דע םינושארה םיסופדה לכב
 'וריעמ ןויצב ליחתמ 3/5 לבא ךורע י"כב ה'כו דחא
 יתנייצש המ 'א החממ 'על ףיסומו ומצע ינפב 'ע
 ב"ר ףיסוהש קדקדמו יקב b^ ןינעבו .ב"ר םשב
 הנבנ ד"עפל יכ הליאשהב קר אוה יכ ריעהל שי
 ןינעה ןכו ללכהמ אצויש דחא b^ ל"נה ע"למ
 לעפמ חבושמו םסרופמ D eximius" תימור הלמ

eximioהחמומ הושה יבשתה לעבו .ללכהמ איצוה  
 אוהש mb ןושל vo) םילהת) םיחמ תולוע מ"לל
 א"ער 'ה 'דהנסב 'n .אריהנ אלו «ma ןמש
 החמומ :םיברל החמומ היה ns ^p (אנליוו סישב)
 .ג"ל 'הנס םיברל החמומ ה"נכו .כ"'ע םינידב הסונמ

vyםשו ב"עס ה"כ ה"ר א'ער ז"כ : psהחמומ ךל  
 א"פ ה"ר 'ורי .וניבר השממ רתוי לארשיב םיברל
 .החמומ אפור DU ry .החמומל והארה iy ו"נד
 .החמומ אוהש פ'עא עימק ?C ד"פ תבש אתפסות
 הנשו הפירש לכ .('החמומ עימק אוה הזיא :םשו
 ו"פ תבש 'וריבו א"עס wm'D תבשב ה'כו שלישו

im"וב יתיפר החמומ הז עימק רמול אפורה ןמאנ  
 .עימק החמומ ארבג החמומ םשו ,יתשלישו יתינשו
 ןיחמומ :'ג 'ילוח pupm החמומו קידצ ל"פ ר"'ב
 ייא .ב'מד ב"פר תומורת 'וריבו האלהו .ג"כ 'דהנס
 תבש web לעפהו ,6"יו רסח) ןי nb מ 'ימעפ המכ

ns» (iסיד ןייע סישב פ"א י"כב  cyדצ  nopם"'ש י"כב ה"כו )5  .ףוסב ףאלב יפריא י"כב )?  ximתיבמו . 
 יעב «mo )5  .דאו סיטב ע"פרשב לבא ריפדב היכו ראז 5n דאז ריב י"כבו יב"ה דייל ו"ו ט"ק ייכב ןוכנל היכ (+
 ירייז 'עב ונשריפש ראיז איה semp ארייז ע"פדו ט"ק ייכב לבא דיל ו"ו י"כב ןאכ היכו אריז םשו םשו 0 n" יג רצמ

anm)רוקנש ומכ אלו )7  .רוכה עייפרשבו ירייפדבו י"כב ה"כ )5  .ארצעמ ז'עב ג"ונבו 9 הרעהב ח"פר  bbbס"ש י"כב  

wy)םייד  abתוא ;ב"ק רצ  Qr 
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 ה'מ 'יעשי 'גרת .אתשפנ אנידל איוממ יניד ןיב
 /3 ילשמ)  ךנוהמ 'גרתו .ןוממב אלו ןימרב אל 5^
 ,שרשה הז ןמגרותמב 'ילש שודיחו .ךנוממ ןמ ('ט
 ימוחנתב תוטמ ףוסו) :א"פ תוכרב ןייע ס"שב הברהו
 D" +'ו ה"ר .ט'ל 'מוי .ט"יק :ו"פ םיחספ ('ז ^5
 .ז"יק : "טק np .ו"מ .ט'ל in au pa .ב"י
 : ז'ל תובותכ .'ט תומכי .'ק :'ב מ'ב p^ .ח"יק
 ב"ימ ב"פ תובא .ב"ק .ט'ק :ר'צ p'2. ^ 'הנס
 ^" ה"מ ב"יפ 'יעגנ .ו'נ 'ילוח .'ח 'וירוה .'ד ז'ע

"Dוחנתב :ד'נד ה"פס ' moתוטמ  ^Dןוטט :'ו  
 — [םולכ וניא .nb התאש המ

 י'גו 'ב qb עיייע הָנּומְמ *

 Seo .יִּנֶמִמ םייונכב "om תלמ ןמ מ"למ) ּונְמִמ
(on ihm 3382פב ' Dמגב אממ היהש ' 

 .יט ביי תומש) »355 (א'עס ו"צ םיחספ) הספ ןיב המ

 הכלהב p^ קחצי יבר רמא (*אברדכל יל המל )^
 ^ רמא אבר («DM Cy mb" לרעה 'פד אמק

pn»אתלת  venדחו היפוגל דח חספב יביתכ  
 הריזגל דחו ג'ונב ה"יחא]* .'וכו ייונפא ל
 רחא השע ךל ןתיל בותכה אב ד'אמל דחו הוש
 וניבר 'יגל בורק קיתעה םיחספב ח'ר 'יפבו ת"ל
 ןינעבו m ome^ הריזג הנממ ןודל mew דחו
 :מ"ק ,ב"חב ש"מו לעב ע"ייע (א'ל ^a רבדמב) ונממ

— [b n) אלא ע"ייעו 

 איפארגאינ רעיוביינ ןייע םוקמ םש) איִצְמַמ *
 m "b "עיבש 'תפסות Memgi) .ז"ט
 A'y ו"לד Yo 'יעיבש

 mimus ר"לכ uio; "bb סומומ —( סממ ₪
(der Mime, Geberdenkünstlerשרדמ  

 Cpaeab םהש ('פ פ"ר) האל תב הניד אצתו 'פ ר"ב
 השוע yb 'ורו י"לב p^ (' תואיטרט יתבל ןיסטומ
 וינפ לע יושע ףוצרפ ןתונ םימעפלו רחאכ ומצע

yyריהיה ןמסנ םשו ע"ייע ה"יחא]* = ,סמואימ  
 |^ D^ ר"כיאד 'תחיתפבו .איבה 'פ ר"כיאמ סמומ
 ר"לב ארקנ דועו סומומה ל"צו םיתמה שבושמ
 טשפומה םשהו momus םינפה לע יושע ףוצרפ 'צמא

momeriaש"אלב ונממו  [Mummerei — 

 Spótter, Possen- y^ ^5 p'bp אָנקיִמִמ 5 קממ

(reisserידריו 'גרת ('ז י'ט ילשמ) ץל רסי  

 Nd 195 y du 1 ו | 7 | יש ELUCET בו א וה ד לוי( ₪ 7

B (Njp'22— קממ — bob דסק 
 תיב ישנאב השעמ :א'נ 'וריעמ היארהו תוריפ
 םיינעל םיקומצו תורגורנ ןיקלחמ ויהש 'וכו (' לממ
 לממ תיב ישנא יכ םיאור ונא הזמ תרוצב ינשב
 עדי ןכלו םיתותכ םיבנעו םינאת הברה םהל ויה
 איה לממ הנשמב הלמה בטיה שרפל םשמ אבא 'ר
 לממ רב אב 'ר 'וריבו לממ רב אבא 'רו .אתכרפמ
 לצאו ה'דס bs ע"ייע םידומלתה ינשב הברה רכזנ
 אבה 'ע לש אלממ הז ןיאו :ז"ס דצ י"המב ף'זרהמ

[rns — 

 ט"נ 'שרפ ר'בב (םינפב ןייע םוקמ םש) אָלְמִמ
 האר אלממל לזא ריאמ 'ר C1 pr םהרבאו

 החפשמ וזיאמ ןהל רמא שאר ירוחש ןלוכ ןתוא
 ריע ow אלממ, p^ .'וכו םתא ילעמ אמש םתא
 pay GU .ה"פ תובותכ) ירקא יכהלד ירבתסמו
 קתעוה ה"יחא]* — ."אלממ םש לע יאלממ ילע

n "boט"ק ט"בל מ"טשמ חכומדכ . n'יאלוממ  
y"הרש ייח 'קליבו (.1 .ב'ח) יֶביִּב 'עו 'ז למ  

 ppp םש ב'נ Y'pnn זמר ילשמ 'קליו ג'ק זמר 'ר
 אדחל לע מ"ר :שוריפב 'יא 'ח 'פ לאומש 'רדמבו
 n'b תובותכל מ"טשבו .אלממ ירקאד אר תא
 יאלוממ הנוי vas ידימלת םשב אבוה םושמ ה'ד
 הארקנש ריעה םש לעד א"יו וויצק לומי 'למ
 ^« אלמימ ל pops מ"ר ןנירמארכ אלוממ
 ארקנ (סוכאמיללאק םשב) ג"כ p" סואינילפ תעדלו

— [Mimallis + 116108 א* 

Dots *אָלַלְמַמ ס"למ)  ^bרובד  Redersart, 
(Spreeh weiseיישארב) םידחא םירבד 33  

  (8 aללממו  n'ד תומשל 'גרת "; 37,5
 ג'ל ^ s,ד"ל םירבדל ^  'w "m,ב"כ 'רמבל

 ןושלבו 'גרתו ,ח"כ  mms,חיכ 'יעשי) ^ (Wיונישב
 .ללממ

pןואיליגנואב י"לל קתעוהו אָנּומָמ ס"לב)  
^B 6,שוכרו תועמ  

(Yermógen, Geldושוכר תאו טול תא שוכר י"רת  
 לבא הינינק anui ה"יחא]* | ,(ביי 00 תישארב)
 ינהתנ ןוממ המ (יכ (r5 ev עצב המ 'קנוא 'גרת
 'א י"רתבו pon )5 ,א'כ תומש) רפוכ 'גרתו .אנל
 אנוממ (יז י'ה 2( ומשא 'א י"רתו אנוממד אסנק
 ןישיב ג'י ,ג'י תישארבל 'א י'רתו ,י"שריפ ןייעו
 n^ m "רבדל w' י"רתו ,י"שריפ ןייעו ןוהנוממב

(iייבוריע יוריב לבא (ה"פ) ד"פס 'נריע 'תפסותב היכו  ""bDב"בכר . D'b3הממ תיב  y^"y!הייע ,ביחב שימו לממ תיב . 

(tייכב ןוכנל הייב  y»ץייפדבו ב'יהו  phasרתי תחא ישרפ הנומש וניבר לצא ריב לש תוישרפה ןובשה יפל לבא ט"כ  
 יייכב (5 .'ב רלק 'עבו יג ןלפ yn ןולפד עיייעו (6 הרעה :ויש (vm ןינז יעמ חכומ ןכו יס יפ לי'צ ונינפל ספדנש הממ

cvmיומביב היכו (*  vyםיהספב םיאו יב ייכבו  beטימק רצ םיחספל ם''ד ןייע םינשיה יפדב ה"כו ח"ר ייפב ה"כו  ; 
i53תואויטרט גונב (5 = ,ן'פ'נכמ ג"וכב )5  ,אברדכל ןוכנל יזיפ יפדב לבא .,א'ע תומביב ה'יכו הברדכל , 
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 ימ 'פד תואופרב (םינפב ןייע בשע (pb ורממ

 יתמוח pn ר"א יכניחל (Gere pen וזחאש
aseoב'א) --  ^bאוהש "רמואו שרוש ןימ י"לב  

 en ץיחמ קורי ןווגל new םינפב ןבלו p ןטק
vanה"יחא]* = .(תומה םס דגנמ תישילש הלעמב  

 924 םואיסרוימ ןייע צעק 'צמא י"לל ןויכ ילוא
 Schwalbenkraut, Schell- Olj^els p'b אוהש נ"לו

katןינעבו דייק ,'ב סרילואוול "ייסרפ מ"וא ןייע . 
nonע"ייע  amתואחסונה יוניש נ"שו :א"מת  

 —o [ןרממ "יג ןכתת זא איה ל"נה 'יסרפ הלמ םאו

 = סמוימ ע"ייע רמתב הלעא 'פ ר'שהש (o) םרמימ *
vmהרעהב  ; . . 

 Fühl דיב רבד תשיפת ונינע dv» (לעפמ DD 
bares, 8רכד םצעל לאשוהו  

(Wirkliches, Wesentlichesלאוש 'פד ג"סב  nw) 
 — יאשממ היב תיאד הייזח ('היישג (:בינק
 (ב"כ ,ז"כ תישארב) wy ידי םידיהו «C י"רת בנ"א)

 אנ השג הז מ'לו .ושעד יורי שוטמ e שוממ
 לקשמ לע wen תלמו ,(איכ יזיכ םש ךשמאו
 הזנו ה"יחא]י | ,((היכ יז" ילשמ) ותדלויל רממו
 בתכו bbb ןמ סָמָת ןכו ש"מו yvy bes לקשמה
 שרפל שיו עודי שושמה ןינע ששמ שרשב ק"ור

mbךשח שמיו  mov)ראובמ ןכו כ'ע (א'כ ^  

 ב'עס ג'ס mu" .שממ וב היהש ר"יפר ר'טשב
 'ורי 'וכו שממ וב ןיאש ם"וכעב לארשי ויה ןיעדוי
 וב ןיאש . . שממ וב שיש ררע .ג"מר א"פר "טיג
 ותוא ושע רכועה m Ub: תומבי 'ורי ,שממ

woesי"רת .ליכאהל שממכ ותוא ושע אלו לוספל  
 web pma תילד אידיש ז"י ,ב'ל םירברל 7
 AD ry obs אלו ומעמ ,ח'ק 'ילוח םייונכבו
 א"לבו .ש"ע 'וכו רוסא ושממו ומעטש לכ :םשו
 .אששמ הב תיל :א"צ ym" םש nov אשממ

"NYשָמַמ לעפה  Cwexentlieh, wirklich)כוס ' 
 ,שממ התימ +:ג"פ ק"ב ,שממ תולצחמ :םשו .'כ
 web ןלהל המ 'וכו שממ ךתער אקלסיא .ר'פ םשו

nsשממ ןיע . . שממ ןאכ . TD "nibםיקובד  
 (ריב םשב) י"שריפ םיכאלמ spp חלשיו .שממ
 שממ יכ בושחל העט יבשתה לעבו .שממ םיכאלמ
 יתשב שרשה יכ ש"מכ ןוכנהו שרשה ןיממ יתשב

 וש [ןיניש

boy, yin *עילמ  *%:(. ^pהז .המודה רבד  
 לשמל לאשוהו ühnlieh, gleich הזל

ovp = (אָנקִיִמִמ =) קממ הסק 

 (ביכ ^^ סש) םהל wem pub םיצלו .אנקיממ
 «y חכות bw .[ןוהל וגיגר] אתונקיממ ינקיממו

ae)ט ', (nסוכית אל  Cךדבל תצלו .אנקיממל  
 D^ ב'א) — .קיממ mn" ןיאו (כ" (b be/ אשת
 ראותה לע ב"ו תנוכ ה"יחא]* quo» 'ורו י"לב

mimicus = puuxócםדוקה 'ע לש סומומ ןמ  m» 
 'גרת אָיִנְקִיִמִמ ץובקהו wipes .ס"ל אוהש ןוכנהו
 ;ב"כ 'א ילשמל 'גרת spen ;ז"ט mb םילהתל
 yt ליעל ןייע אָתּונקְיִמִמ טשפומה םשהו ;ט'כ ^
 יילהתל 'גרתב לעפה ונממו ד"י ,ר"מ םילהתל 'גרת

 — [ןנקיממ ינצילה אנ ,ט"יק

 ךוע ןייע תוחפטמהו םירפסה (vy ^b קקממ *

pps 

  centייפ םשה שומשנו רּומ ןמ לעפה) רַמּומ 153
 לכוא Apostat, Abtrünniger) דמושמ

mbדהנסב תונוטמ יניד 'פב ןובאיתל ' C2) 
 רמומ :ו"כ ז"ע ny דמושמ וניבר 3 ה"יחא]*

 .רמומ ןובאיתל ans דח אניברו אחא יבר ינילפ
 רמומ ימנ סיעכהל "פא רמא דחו יוה ןימ םיעכהל
 &^ תוירוהב ה'כו ז"ע דבועה הז ןמ והזיא אלא
 'פדב רוזנעצה יונישמ לבא 'ציניוו 'דבו ם"ש י"כב

 .'ג "יכרע .א"עס 'ד "ילוח .יקודצ הנוה איליסאב
 רמומ . , תולרעל רמומ :םש "ילוח ,רמומ לארשי

 mnm לכל רמומ . . א"על רמומ . . רבד ותואל

 םשו .ש"ע רמושמ ba מ"כב «momo .הלוכ

 | היירוהב sono ג"ע ד"לד ז"פ םיחספ rv ,האלהו ,'ה
 | רמומ 'ע קחצי דחפ ןייעו -- (תדה תומה .א"ע תומבו)

 דמשמ ע"ייע תֶרַמּומ 3b -- םש ונמסנש תובושתו
 — ]515 ףוסד 'תפסותה ןויצמ יתופסוה ףוסב

 -wider ארמ ירבע לעפמ הנכנ ראותה) אָרְמַמ *
dissen- ארממ ןקז טרפבו (spenstig sein 

  (render Lehrer:ו"פ : ד"פ 'דהנס ארממ ןקז ('א

 'מגב 'יפו 'נשמב ( GUb DUבייח וניא ארממ ןקז
 תאטח ותגגשו תרכ ונודזש רבד לע אלא (2^

 ג'ד א'פ תבש יורי .ש"ע  Tyךלע ביתכ אנא
 תישארב) םצעה םש )5 ,ארממ ןקז ^ G^ 5אוהו

 הדוהי ^ -- ארממ ינולאב ןכוש  "owאירשמב
 היתעד לע ארממד ןיטלפב 'מא הימחנ 'רו ארממד
 ומש הרקנ המלו ארממ הימשד אוה ארתא י'רד
 (םהרבאל) ל"א 'וכו םהרבאב וינפ הרמהש . . ארממ

 אריו 'מוחנת ןייעו 'וכו ארממ  ^Dיישארב תדגאו 'ג
gm עיייע (טיפ DU) ה"פ תוחנמ. -- ^b 

mu») (on aes (iלצא ייכ יקליב  nav Dו"פק רצ : ami(םש ס"ד) פיא י"כב ה"כו )* .היששג . 



 166 | ןמ 2 — לשממ * וסק /

 (היכ n לאינד) אנמ ןמ mea ישאר) סותממ *

 לאומש : טעמכ 'פ ר"שחש .ב"כ 'רהנס
 (אנליוו סישב) m^ "pi ןרלאא יפקננ תותממ רמא
 יפקננ ןמ ן"ונו סותממ ם"מ ןמ (קפנ) לאומשל
 .י"שריפבו ש"ע 'וכו אנמ ירה poss qb ף'לאו

 (הנמ ,ןומ לעפמ) קלחו ןוזמ ןינע oso ןמ 1
(Zugetheiltes, Gabe, 6לוזגה בלול 'פב  

 yv ןמ ידכב 69550( ב לול חקולה 'מגב
 '"תכד אוה ינוזמד אנשיל ןמ יאהד עמשמ יאמ

Cn /* esןמיו  anbךלמה  ^pויתונוזמ ידכ,  
 רשבו nb ןהימדב "mop ולא רוכמיש ידכ 'מולכ
 פפדג) ח"ר 'יפמ קתעוה ה"יחא]* — .'ותליכא ידכ
 ה"כו אָגנַמ פ"לבו .רשב תלמ b^ םשו (אנליוו סישב

NDתומש 'קנוא 'גרתב  gbםירבדל ;א"ל .ו"ט  
 ,'ח םירבדל 'ב י"רתבו 'א י"ותב 'ח ,ד"ל ;ז"ט ,'ח

 — [םחל תקתעהל miis 'ג

 הנכה ונינע )5 רפס b" ('א מ'למ mo — ןמ 9
 1( «zum Vor) (zühlen, rechnen 2 הנמזהו

(gesetzten) bestimmen, ernennenומורת ףוסב ' 

 (*ןימטיפ הנומכ ןיקשמ 1 םימכח ונמ אל (ב'מ א'יפ)
^bריישמו ךלוהו הנומש םימשב רכומה לכורכ  

 ןהילע ןיפיסומ ןיאו ןיאממ דבלב ןיקשמ 'ז ונמ אלא
 םדהו ןמשהו ןייהו םימהו לטה ןה וליאו םולכ
 המהב רשעמ 'פב תורוכבב .(' םירובד .vam בלחהו
 (א'עס 5" תורוכב) 6ןר ש עמ דציכ 'מנב

 ןיינמ C'0 עבשי הז 'מגב אעיצמ אבב שיונו
 רידב ןאצ רשע ול mme qus, ^b .רטופ יוארה
 אוהו דחא דחא חתפב ןאיצוהו רשעל ןייואר ןהש
 וירחא אצויהו דחא וארק הליחת אציש ימל הנומ
 ואציש דע םלוכ ןכו ישילש וירחאו cin ואנמ
 אלא ירישעה ןהירחא אצי אלש י"פעא העשתה

noארקיסב ווקסיש םדוק רידה ךותמ ץפק וא  
 ונדמליבו C rwn ןינמב ורטפנ ןייונמה ey ברעתנו

mmץראה יכ 'שרפ בקע  C5 ammi)יטיח והמ  
 הטיח הנומ השא התיהש ו" «r2 com (* תינימ
 חנזתו ow) 0( הכיא תליגמב moa ויהש הטיח

moroי'ג 'כיא [ישפנ]  (oיטיח רמא אחא 'ר  

 Gleichniss, Parabel רכד לא רכד תומד אוהש
 דחא ('ארקפולג א'עס ה"ל ןיטיג (םינפב ןייעו
 םיעולב תּולָשְמִמּו בויא רפסו דחא םילית רפסו
 םילעוש תולשממו ןוכנל "א ל"נה 'ובושתבו 'וכו

C cFuehsfabeln)תולשממו םילעוש תולשממ ה"כו  
 ('יב לשמ 'עב וניבר "ג 'יפכ .ח'כ 'כוסב ןיסבוכ
 רדסה םשו םשו .ד"לק ב"במ ןויצב םש ה'כו
 b'w י"כב ה"כו םילעוש תולשממ ןיסבוכ תולשממ
 ה"כו סחנפ י'כ 'קליבו Gap רצ (^o ב"בל 'רו 'ה
 ןיסבוכ תולשממו םילעוש תולשממו 'כוסל 'מ י"כב
 ה"כו תלשממ דיחיה "יא מ'הונמל 'א 33 תמדקהבו
 ייכב םילעוש תלשממ ה'כו 'כוסב "ינשיה 'פדב

"mob ovפד א"י ילשמ 'קליבו ב'עס ח"ל ' 
 'פד םינואגה 'שתב ה'כו תולשממ ל'צו יקינולאש
 )*3^ p" גיצסייל 'פד הבושת ירעשבו 'ל p^ קיל
 וניצמ אל . . 553 masa 'שתב rm ל"זו
 יפמ אוה ןכו תולשממ ביתכ םכיתולאשב
 שי הלא םילשמ יכ ועדו ונבתכ רשאכ העומשה
 תויח eb" ולאכ םירמואש םידומילו םירסומ ןהב

jv»אנמדו הלילכ ארקנש ןייודנה לש בתכ  . . 
 םהמ רחא לכ היה מ"ול ול ויהש תולשממה ולאו
 כ'ע "וכו ומעט ל המוד ש ארקמה לע ךמסומ
 םילאושה 'יג ןואגה mum היה הז םעטמש 53
 רבד הנינעש ל"נה "ברע הלמ ומכ תולשממ יכ
 לע ךמסומה לשמה מ"ר ילשמב ןכו רברל המוד
 תישוש איה 'אה ם"מהו .ומעטל המוד ארקמה
 ^b € היכ יא (Um םהיבא תיבל םילשממה ומכ

 ולידבהל ידכו ,(לשמ שרש «pm P םהל םימוד -
 תוהגהבו — תּולשְמַמ 153 ץובקה m wey" מ"למ

vsדצ 'ינואגה 'שתל רעבאב  man oןוכנ אלל  
 .תולשממה םוקמב תולשמה

 םיִתִַמִמ ץובקב קר nico 555( אָחּומִמ .תַמִמ *
an (der Tod, die Todesartז"ט 'ימריל , 

 ,אברח ינעטמ תממ 'ח n5 'קזחיל ;יערממ תממ 'ד
 (ay pnm רבדל 'גרתו ,ןיעישר תממ ^ קוספלו

O'eרסמ אָתּומְמְל . 

 .'ב DB 'ע mo "y (העובש b^ אָחַמומ *

 43 Db 'ע רחא y" אתימומ *

 3" ע"טב ללירב m הז לע ריעה רככו (? men 'יט ן"במרל סחוימה יושתב ה"כו ןירקפולג ייא רקפלג 'ע ךורעב )!
vnרצ  VIיו בושת 'פב אבוה תולשממ :בתוכ לאטומ בירהל םירשי תמת י'פ תמדקה תליחתב ןכו (+ .ו"ופרב ) .ש"ע  

 .א"עס היל ייטיגתד הז הינמ טימתשא םגו !ול ןינמ יתעדי אלו םייסו יו רצ ונרוויל יפד םיה ייא תוהנה py םינואגה
 שיע p יכלמ ןב nb" ייפ ןכו )? .םימשב ס"ש י"יכבו םימטפ תוינשמבו ןימטפ יוריב היכו )5 .רייפדבו v23 היכ (*
 ייפמ קתעוה )? .ןירשעמ רצ הזיאב ילכבר ינשמבו תוינשמב ה"כו ר"פדבו ייכב ה"כ (* vy זימד b^» ורשעמ יוריבו
 ייכ ץבוקב תורוכבל v3 nenas ייפב א"עב תצקו ץרמנ רוציקבו רואיב cuv תצק cy (אנליוו סישב םפדנ) 5535 חיר
 ייפ ר"כיאב כ"מ ןייעו .הדגא שררמ םשב שימ זיי wi יקזהיב יישר ןויכ הז לעו .תינמ cen ארקמב ('% :טייק ףד

 .ז"חא האבה תרעהבו םרגיו
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 'ולהא uen 2n וא ןינב בור ז"מ s"b תוידע
 ,'וכו ונינמ בורו ונינב בור ,ה"מ תורוכב א"מ ב"פ
 ליעל ןייע seb יוארה pus :םשו .ט'נ תורוכב
 y'"p 'וכו האסרפ אניינמב א"עס D' םש ,ושוריפ
 תוערה ןובשחל לאשוהו ו"מש ,ג'חב wm דח
 ץוכקב ןתוא ונמש תעב תועדה תמכסה ונייהו
 ןינמבש רבד לכ | ,'ה 'ציב (טפוגמוזמטת) םימכח
 םיעשר לש רשק .ו"כ 'רהנס ,וריתהל רחא ןינמ ךירצ
 לע דומענ .ג'ד N'B תוכרב יורי .ןיינמה jb וניא
 'הנס .ש"ע 'וכו ןינמבו המכחב ונממ לודג . , ןינמה

bורי 'וכו אניינמב יאוה אנא א"ער ט'נ "טיג ' 
 הארוהבו .אניינממ תיקלס אגא ג'ע n^7 א'פ 'רהנס

nv (2רהנס ' ono wpןמת :םשו .ליעל ןייע  
 הייד א'פ ow ,אתוכימס [איונימל] (הייונמל) יירק
 שט ?an pm ובתכי אל לארשי m בתכב ג"עס
 ןיכלוה רוביעל :ח"נד ב"פ ה'ר 'ורי ,'וכו יונימה הז
 .ג"ע n^7 א"פ 'רהנס 'וריב ל'צכו 'וכו יונימה רחא
 ינפ יאור "55 לבא yy ח"מד yen 'וירוה 'ורי
 וריי יא nb" תוכלמב הנושאר םיבשויה ךלמה
 יונמ םוי ו"טפס ר'דמב .ברקהו 'פ ר'תסא ןייעו
 .יונימב OU :איל יב n" דקפמב 'גרתו .םינקזה
 ןמגרותמב תואמגודה ןייע 'גרתב הברה ונממ לעפהו

 — no] 'עו npe 'ע

an- be- (2 הארוהב םדוקה "pm 0 = ןמ 7M 
b'y] ("38") G^ £3 לאינדב (tellen 
 .לודג גד 'ה ןמיו ןושל אוהו ןוהתי [תינמ יד 09

 ,'ב  ubl Cxיה ולאו (אי'מ היפ םיקש) הנשמ
 הממונים   ^B.םדקשל בורק ןינע הז םידיקפ

 ריחיהו .'ב תואב םדוקה 'עב ליעל 'ייע ה"יחא]*
 .א"מ נ"פ דימת הָנּוממַה  DU ;2'bתוכרב ג"מ ו'פ

 ש'מו ןגס ע"ייע .ב'מ 'טוס .ח'כ :ו"ט 'מוי :א"י
m -ינממ הוה :קשעה יכ 'פ ר"להק :םשה  

 — [הנש לכב ןיִאָּנַמ ןירת

 רשא םיבר םיטרפל ץובק Dv ט'למ po = ןמ
 לכ 'פב Art, Gattung) תחא הנוכת םהל

 6*בועתנש םד 'מגב ('ובועתנש םיחבזה
 רומאו אמעטב pas רומא ("אבר רמא (שיע
 וניט וניאשב ןימ אתוזחב ןנבר רומאו אבורב ןנבר

 ינירה רמאש ימ 'פד ג"סב .(' ןיינמד ןיטיח תינימ
 ןיא ןירמא אברעמב (ג'ער 'כ ריז) חלגמ ריזנ
 ןינמנ \ט'פ םיחספב השאה Ü קרפב ,הנומב השחכה
 ('הנממה C ארמגב .טחשיש דע ונממ ןהידי ןיכשומו
 לע )*433553 (ינשמב ביעו ט'פ (mU (םיוחא

 ליבשב וחספ לע הנוזל הנממ b^ איה 'רו (' וחפפ
 הנמ m C as^ רבדמב) הז מ"ל ב'א) — C) הננתא
 ז"חא אבה 'ע Dio m ה"יחא]* | ,(בקעי רפע
 ןובשחו רפסמ .pay ^e ליעפהבו לעפנב לקב .ש'ע
 .הריקפלו הלודגל הנמזהו הנכה pay לַעָפבו לעיפבו
 :ב'ס תוכוב :לקב הנושאר הארוהב ה"נכ )»
 im^ ^om  .ט"כ 'כוס i13 ימוי : טס .תבש
 YD ןיטיג ^a 37 :א"י ," ,'ה הליגמ cn תינעת

"Dשודיק 2^ ' a5 s5 sb smט"ל ירהנס . 
iX D r'D UY) :09 DOE12/0 + ביי ייכרע  

mmo3 תוכוב לעפ נב :ו"נ םיחבז .ו"פ : ה"ס  
novט"פ :ו"פ םיחספ :ג"י 'וריע :מ"מ .ד"ל . 

 ליעפה :^ תוכמ .ד"ע 'דהנס .ר"י 'טוס .ז"ט הליגמ
 לעפבו לעיפב ('ג ,ךרעב ליעל ןייע .ט"פ םיחפפ
 סופורטיפא :ח"פ תובותכ :םשו Qvo "טיג
 םינוממש : ג" 'וירוה ilb BU ןייעו 'וכו והונימש
 א"פר 'ינעת 'תפסות ;'וכו רובצה לע םנרפ םהיבא
 'טוס הכימס ןינעב טרפבו רובצה לע ד"יב והונימ
 אשירב היינממל ןנבר הילע ונמיא והבא 'ר .'מ
 Ye "ירוכיב 'ורי .הנוממ ןגס המל .ב"מ םש ,'וכו
 ליבק . . היתינממ ןייעב ןווה ד"ערו ג'עס ה"סד
 ,'וכו רוזחל nio לע mium : םשו ,היתינממ יולע
 א"פ 'דהנס 'ורי ש"ע ץראל הצוחב םינקז ןינממ
 תא nion דחאו דחא לכ היה הנושארב .ט'יד
 ps אישנה תערל wow הנימש ד"יב . . וידימלת
 ויונימ "יב תערל sov הנימש אישנו יונימ ויונימ
 אלא poss 1^2 wm אלש וניקתהו ורזח יונימ
 v^ לעפתנ לעפתא .ש"ע 'וכו אישנה תעדמ
 ןידמוע ןיא ףסכב יּנַמְתִמ אוהש ww םש "ירוכיב
 הנמתנש םכח ,'וכו יבר ותוא pop pst וינפב
 'פסות הנכהה ןינעב רועו — may" לכ לע ןילחומ

"inbהארוהב םשהו — 'וכו הסנרפ םדאל הנמתנ ז"פ  
que (xר"אלבו אָנִיִנַמ דועו ס"לב ה"כו מ"לב  

 לטב אל ןינמבש רבד לכ :'ג 'ציב ןייעו .אנינמ

(iשי ןינימ המכ גיונב  Ci neniרמא אחא  ceniא ל ד םיטח תינמ  qosתינמ ןינמכ ןיטחב תואמ שמח ירמא ןנברו  
 nb ןיגמ neni ןינימ תואמ שמח רמא אהא 'ר ןינמד pen mon יטהב ירמא ןנבר ייגה םירבדה לכ cp רילהקב לבא
 יעב רובדה ליחתמ qo םינושארה ייסופדו י"כב (* .ךורעה תא םש איבהו can בשייל ש"מו סרגיו יפ רייכיאב כימ ןייעו
 ןאכב ס"מב שיק ייכב f en) סישו קרפב ש"קו ביה "33 )5  ,םדוקה יעמ ךשמה ןוכנל יטא 'פרב לבא ומצע ינפב
 (:זילק רצ םיחספ (D ילופאנ 'וינשמבו יוריבו Dal ךומסבו ייישרבו now "פבו פייש ייכב היכו )5 .הנוממה ךומסבו
 גיונבו :יל 'רומתבו ם"ש ייכב היכו )' mobs רוקנ פיא ייכבו manas impu buy )5  .רחא ומע הנוטמה 52

 "na ריפרב )15 ,ריפרבו ייכב ('* p^wa. ו"ופרבו ,ימאו ריפרבו "33 )9 ,ת"ר bo" חכומ ןכו (* ,הגו ז הנמסב םיהספב



 168 a) = ןמ - (ימ =) ןמ

 הרותה ^jb :m ק"מ "mb ןמ :'פ nav .ןה ןמ
 jp  .ב"ל רימת («a םיבותכה ןמו םיאיבנה ןמ
 םימעפלו קפנד jb הלא לע 'פ  ר'כיא ,םימשה
 .ט'סר Tb תינעת v" האבה הלמ םע רושקב
 א"עס ט"ד ה"פ תוכרב 'ורי .ןיקפנ ןמ = b^ ןיקפנמ

umo 5^ל"צ אתיירואב  mimo6 היגה ןמ =  
"bםשו ,ם"שרהמה ^25 יגהמ הוה  Yy m" 3'b 

 1423( תירבס jb 1:3 ^b תרבסמ ס"שרהמה 'יגל
 ע"ייעו ךמד jb 1:2 ךמדימ = ךמד ימ ,תירבס ימ
 יליגמ מ'ד .מ"לב ומכ ן"ונה תטמשהבו .ימ 'עו ךמד
 UB מ"ב .ב"י Wb" .ר"ס : א"ל תוכרב ,אבהמ .ט"י
 ,ג"יק 'רהנס orb 'טוס iom .ןאכמ :ר"ק 'הנס
 שירמ :ה'ק 'ילוח .ז'צ 'דהנס .'מ 'טוס .עמשממ
 לצא (מ'לכ) ןָיָאָמ תחת s םע הבכרהבו .'וכו א"ה
 תכש in" zb תוכרב ןייע ps p "e pus ל"זר
 m ק"מ :ד'ג my" .ו'כק :ט"יק qUp ,ה"ע :ב"

D prח'פ םיחבז .ה'כ ב"ב :ח'ל הטוס : 
 הברהו rb "כרע .ב"צ :א"צ :'צ .ט"כ 'רהנס
 ה'ר .ג'ג "מ 'מוי ןינמ + . אלא יל ps םימעפ

 — typ'] המכ ארפיס שירב .ה'כ "יכרע ,ח"י

 רפוכל לאשוהו םדוקה 'עמ 35 תעדל io = ןמ
 ,Hüretiker הנממ אצוי וליאכ לאושי תד

(Ketzer, Schismatikerהרד ק"פב  b s EU e 

 חלושה 'פב .תורוסמהו ןינימה לבא 09. ^C םיקרפ
 «p ("םירפפ ןיחקול ןיא 'טגב טג

C2ובתכש הרות רפס  poרבוע 'יפ ףרשי  J'y — 
vaoםעטש 55  nobםיטונהש וז  nm joויה  

 םוארקו הלמה ועטק m^5 םינימאמ םמצעל םיארוק
nuoםהיניב שי יכ  DDםינוש םיניממ ), 

 'יפל יכ םינוש םישוריפ ינש ביכרה ב'ר הייחא]*
 אוה xw 'יפלו ןיִמָאָמ jb עוטק ןימ אוה ןושאר
 יבשתהו דוד חמצ לעבו םינוש םיניממ םינימ ןינע
 ! ינאמ םש by ארקנ ןימהש םירבוס םירחאו ל"מרו
 ע"לבו ע"ייע ט"לב iwp שרשה ל"נ רשא תאו —

pup ^b Obתועינמ  weigemןינע .ע'לב דועו  
 6/6 י"לב כ'ג ןינעה הזמו עוקיבו דוריפו קולח

Spaltungכ"או 656 לעפמ  peליִעְפ ינוניב אוה  
 ארפיסה "ג nb הלוע הזלו jo") שושמ
 ושי ינימאמ ןימ ןבומ תומוקמ הזיאבו LC םיניאמה

 חסק

 יילוח ('ךרי 'מ ג ב השנה ריג 'פב .'וכו אמעטב
 רומאו אמעטב ןנבו רומא אבו BN" (איעס ז'צ

pmפד ג"רב .('פב ןנבר רומאו אליפקב ' 

 p רשעמ המ (ביעס גינ  תוווכ) המהב רשעמ
robאל וניט וניאש לע  nsהמהב וש עמ  

 ב'א) — .6א ל ונימ וניאש לע ןיממ
 ,((איי ,יא יישארכ) ונימל ירפ [השע ירפ] yy הז מ"ל
 by" .םיערז po 'אלהו ב"מ ג'פ םיאלכ ה"יחא]*

nm po sbהמהב ןימ ..  DUאנימ אדח .ט"ע , 
 :םשו ,ה"ל תוכרב ןינימ ץובקהו הינימד ,ו"ט םש
 .ד"ל ריזנ .ה"נ םירדנ .ה"ל םיחפפ 'אלהו :ו"ל
 ר"קיו Ty ח"כד ב'פ םיחספ v 'אלהו ,ד"מ 'אלהו

 — [ל"פס

 םייוניכבו ןיִמ א"לבו von om תלמ מ'למ =) ןמ
Dye myb qyb CH) Ueעוטקבו אָנְניִמ  

C3 Qroא"ער ח"י ק"ב .לגרה דציכ 'פד 213 ) 
 רקנמ לוגנרתה, e (mem^ היגימ 5s אקד
 ןבאל ושיקהו ומע ילדה לגלגמו לבחבש (*אשילב

 אנווג יאה יכ וטוטיחב לבחה קספנו ילדה רבשנו <
 אלו ילדה וקיזה ('םפוגב יכ םלש pn םלשמ
 יפד ג"סב ןניסרגד הינימו הינימ ייפ ןכו ('סחוכב
 הינימו mro 'יפ ןכו %א'0 syl לאעמשי 'ר
 היהש רוש 13 םירווש 'הו 'ד חגנש רוש 'פד
 לתוכב ךכחתמש ןוגכ Gym wyo v קי ךכחתמ
 לתוכה לפנש ןוגכו קיזהל ןווכתנ אלו ותאנהל
 ה"יחא]* | .םדאה לע ולפנו ומע wem וכוכיחמ
 ,התצקמ אלו הגימ אל n 'טוס םייוניכב ה"נכו

DUהינימו ינימ הנימ ךיל אקפנ יאמו 0  popm 
 .אתתעמש םייתסת ךינימו יאנימ ir^ ry ,האליע

"vינש 'שעמ  Y27 n'bא"סד ב"פ 'ציב 'ורי ג'ער  

xyגיגח 'ורי ' Ypהאיפ "ורי ,היבו הינימ ,ח"עד  
 הבו הנימ ב"פ ר"מש אוה mor הינימ :כ'ד ז"פ

v3פ'ר  x5הניממ םהש  "pםהמ מ'לב ומכ  
onג'ד ז"פר םילקש 'ורי  yyהינימ אלוכ אל  

 ואל .א"מ תועובש הינימכ לכ :ר"גק ב'ב ילבבבו
 :םשו mob יעב ^ai ק"ב 53 ע"ייע ךנימכ לכ
 רמאקד וניצמו Db :בורל עוטקבו הנימ עמש
 p^ יכאלמ רי ארבועמ ןכ ןניעמש אלד ףא הככ
 :פ"ד א"פ 'ציב 'ורי :ה'ד D'2 תוכרב 'ורי "50

 יתאצמ ימג םירפסו bom בתכ קיב מ"טשב )4 .יוכז y עוטק עיפדבו ךורע ייכב היכ t) .ביה י"כב e .ר"פרבו "23 )

 ,אנליוו DE n? "mà הייכו וניבר ייגכ ג'ונב לבא zy amb הרשי ייג em mun ליזאד אלא היניט mi יסרג אלד

 קספג CN לבא : לייזו דוע ^w m^ ייפבו (* .םפוגב יאדו אכה יכ :חייר ייפב )5 .'נשילב ייא ר"פדבו ne י"כב mo (ל

 .ומוקמל מיטש כ'ג ןייעו כיע םלשמד אוה קזנ יצחו אוה תורורצ ןיד הז רבשגו ילדה לפנו וטוטיח תמחמ אלש לבהה
 «jy )*  .ריפרבו ייכב ה"כ ('% ,ריפרבו ייכב ה"כ (* .ןמ יע ליתמעב יוועל ןייע (* .ק"בל ma ייפמ קתעוה כיע (5

py (5  .וחלאה 163 mon ץטערג y'Di ןינעה ma "meo רמאמ jy דועו הזמ תצק 3 oin רעבורגו fy 
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o:yó miךוכרבי 'טואה   rn mamךוד  
 תוכלמה לכ ךפהתתש דע .ז"צ 'דהנס 6 תונימ
 פ'ר ר"ב .םיקודצ rum ס"ש י"כב ה"כ  תונימל
 on Pm pop) ע"ייע רבדמ בותכה תונימב ח"מ
 ר"להק y^ תונימ רצל ןיטונ ח"כ B's ר'קיו .נ'שו
 תונימו תבשויה 'פ ר"שהש new 'פו mm המ 'פ

 — [םירבד תגולפו

 ילכל לאשוהו ילכ b" אָנאָמ פ"לב ןאָמ =) ןמ
 תא רכושה 'פד ג'סב Pflugsterze) השירחמה

 p^) .םלשמ אנמ טיקנד Quy CB DU3 ןינמואה
 לש השירחמה ץע השירחמה רחא ךלוהש ותוא
 — :ותשירח קימעיש ידכ עקרקב ודיבכמו ודיב הירחא
 "mnp jb o n) 352 חותפ ילכ 'גרת ב"א)
 ף ס חד ןמ 'קנואב 2m ןמגרותמב ה"כו ה"יחא]*
 < Jà"nb רחפד ןאמ 'א י"רתבו ,'ב י"רתב ה"כו חיתפ

 ןמגרותמה בתכו ס"לב ומכ ף"לאב הביתכה רקיעו
 לכב ןינאמו אנמ אנשל לכ יכ ל"נ ןכו ףלאב ביתכ
 אצמתו קודו םיאלמ םיבותכ לשו sow רפח אירק
 רג בהואו יוועלל ר"תמעבו תואמגורה ש"ע כ'ע
 m לאינדב כ'ג ^8 som .האלהו 112 ל"דשל
 ק"ב ריחיהו ,יריבת jsb* :ה'ק תבשבו ג'כ 0342

i'yo ^רבת אריבת אנמ , pw"אנמ רבת רתב  
 .אנמ טיקנ (םימעפ הברה) :'כ 'יבוריע .ןנילזא
 «vm ןייע אלמ בתכנ שובלמו דגב ןינעבו
 .שובל ינאמ b"  תובותכ ,'וכו ןנברר יִנאַמ ינה
 ב"עס i^p Dun ,הינאמ שובל «s'y ט'יק תבש
 :ז"כ "יבוריע .א"מ מ"ב ,יתודבכמ הינאמל ירק י"ר
 "יאלכ 'ורי הירתב הינאמ אנליבומ ב"עס ב"ס 'דהנס
 UND" םשו ,הירתבא הינאמ אנלבומ ב"ע ב"לד ט"פ

yyעזב  omח"כ מ"ב ,6גיל  Ww'UDינויעל  
 == [הינאמב

 לכב Theil, Portion pon "b) מ"למ «m =) ןמ
 ןילקוש (א'עס איל ףד אימ) תורוכבב ה"פ ילוספ
m»דגנכ  mbרוכבב  ^bלוקשל רוסאש י'פעא  

 ליאוהו םילעבל ותיינהש ינפמ ארטילב רוכב רשב
 דגנכ קלח וב ןילזלזמ ןיאש שדקהל ותאנה ןיאו

ponיפמ קתעוהו ה"יחא]* — ,רתומ ' "P ne 
 ק"מב ה"נכו «Gn ףד אקילייגנא ייכ ץבוקב) תורוכבל
 הגמ לוטילו ב"ער ב"ס םירדנ :ט'נ ןיטיג ב'עס ח"כ
 זמר D' האר 'קליו ג'נ 'פ האר ירפס .ןושאר הפי

(mg = ןמ - q'à = ןמ | טסק 

 ינימ חב ווומד א'עס ה"כ ב"בב שוריפב ה"כו
 ר"פרב ל"שרהמה וקחמו 'ציניוו 'פדב ה'כ ושי
 ב'מ 'טוסב י"שריפ ןייעו acm 3 ס'ד ןייע
 תועט רחא ל"צ םשו ס"שה ןוילגו 'שמא 'פדב ב"ער
 p prb" ה'ד ב"ער Y» i'y3 לבא eom ושי
 םילארשי ןיב ם"וכע pa א'על ןירמוכ ןינימ ל"הזב
 דכועה הז ןמ והזיא :םש 'יאדמ ןכ bU" הארנו כ"ע
 ג"ונבו bw י'כ "יג יפל ^w 'וירוהב my ,(א"ע
 הנביב 6" ןינימה תכרב ב"עס ח"כ תוכרב .יקודצ
 בורק G'y תוכרב 270 'צנוש יפדב י"שריפו הונקת
 םיהלא ירבד ךפהל ודמלש ירצונה ושי לש ותוברתל
 ps ןלוכ תוכרבה לכב העט א"ער ט'כ םש .םייח
 ןנישייח ותוא ןילעמ 6'ןינימה תכרבב ותוא ןילעמ
 'הנסב ה"כו (* אנימ אוהה (gU םש ,אוה ןימ אמש
 .יקודצ ,םיקודצ ג"ונבו אנימ . . ןינימה imo ,ח"ל

"s6 תניט ינפמ ג"ע ג'ד א"פ תוכרב  pw bn 
 יאלמש 'ר תא םינימה ולאש uam ד"ע ב"יד ט"פ
 םוקמ לכ ^«: םלועה תא וארב תוהולא המכ
 ירהנס 'תפסות ןדצב ןתבושת pron (*ורקפש

nbוהי אלש  Cass pronומע היה ףתוש  
 ע"ייע ןינימ ירפסו םינוילגה .ז"'טק תבש ,והשעמב
 :'ק ירהנס ט"פ ר"דמב ,נ"שו היצר m ןוילנ
 "סופדבו «bi י"כב :ו"ט הגיגח ה"כו ('ןינימ ירפס
 ןיעוט ירפס רוזנעצה ןמ הנתשנו םינושארה
 "סופדבו" ס"ש "53 ה"כ אנימ אוהה :'ה םשו
 'רהנס y" .אסורוקיפא :ונינפל הנתשנו םינשיה
 דח , ,יינימ אוהה . , איינימ ןהא ר"ע ה"כד ז"פס

synיאָנִמ + + ןיינימה םירבדה לכ 'פ ר"להק , 
aeoר"מש  ^bה"ר ןייעו ןידמושמהו ןינימה  

 'יחספ «Sy ,'ד ז"ע -- ג'יפ "רדהנס אתפסות ,ז"י

 b" ,ןינימ אכילד אעררהנבו ,ןינימה תמוערת 4
 bw" 'תפסות ש"ע תומואב ןינימ ןיא ב'ער ג"

yo cpm ieהפ ןוחתפ ב'פר 'רקיו ארפס  
 א"ער i'n ב"עס ז"ט ry טשפומה םשהו — ןינימל

oomאמש ^ 'וכו תונימל א"ר  miroךדיל אב  
 ינתרכזה אביקע ל"א תונימל תספתנ וילעו ךאנהו
 ידימל תמ רח א םד א יתאצמו , . דחא םעפ
 ירצונה ושי ינדמיל ךכ דע 'וכו ירצו נה ושי
 לעב איבהש 'ומוקמ ראשבו Dub י"כב ה'כ 'וכו
 ןייעו רוזנעצה ןמ הנתשנו א"עב ג"'ונבו pw ס"ד
 — םירבדה לכ 'פ , , ר"להקו ב"פ by" אתפסות

ms (!תטיחש א'פר יילוח יפסותו .י"שריפב שייע איעל ןימ תטיחש איעס גיי יילוח ןייעו לינה ךורעה ייפל היאר כיג  
 יג n" (f  .סיש ייכב m3 )9  .םיקודצח רוזנעצה ןמ הנתשנו יינשיה ייסופדה לכבו v3 ה"כ )? mw הדובע ןימה

 י"כב m3 )*  .וקרפש ג"ונבו סישרהמה ^33 )9 .תנעט ג'יוגבו פ"שרהמה ייגב ה"כ )5 .יקורצ anim bw ייכב םימעפ

"E .םיקודצ ג'ונבו  *) nesןייע םייש י"כב  x DUדועו )* | .ןיגימה םש ס"ש י"כבו א"ער ה/יכ הליגמב היכו איצ  

ymyןקגק . 
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mo qmר"ל 'ועובש הנמ הול 'מולכ לעפה הנבנ . 
 — [יוכו ךל יתינמ הנמ ,ךי תי נמ mb :םשו

 Mine als Münze) םדוקה 'עמ njb — ןמ
 יל (mot לקשה הרג םירשע CO י"רת

G^אעלס ןינמ ןירשע  ^bם רתסא 'רדמבו .ןיעמ ' 
np mbהרשעב ןייגס היל ןירמא שוכלה תא  

 ול דחימ mai םדוקה ע"ייע ה"יחא]* = ,ןיִנָמ
 עבטמ ןינע ןאכ אוהש תורוהל ומצע ינפב 'ע
 ארקי) לקשה mm הרג םירשע תמאבו ןיעמ ומכ
 Do ןיעמ ןירשע 'א י"רתו 'קנוא 'גרת Ga ז'כ

 — ]3^ n'b, 'קזחי 'גרתב

 RD = wer, was 'D ^b + 'עו 'ופו א'לב —( ןמ
 (יח ab םילהת) והרצני ?was) המ D^ אנאמ

 DN (b ^b" ייטפשמ ימוחנת) הולת ףסכ םא ונרמליב
 הושב ךמלוע "Cow ע"בשר ה"בקה ינפל דוד
 ,והרצני jb תמאו רסח כ'א ל"א םירישעהו םינעה
 .ןאמ םימעפלו jb :ימ 'גרת ב"א) -- .בשי 'עב א"פ

"viumונמ  qb "bינמ ,אוה  ^bאיה ןמ ), 
 לש 'גרת ןָמ 'עב ןמגרותמה ירבד הלאו ה"יחא]*
 ף'לאב ןאמ בותכש םירפסבו ף"לא ילב ןֶמ מ"כב ימ
 ילכ לש 'גרת אוה ף"לאב ןאמ יכ 'וכו אוה תועט
 דוע ךא (118) רג בהואב ל"רשר בתכ הז לעו .'וכו

mnsגרת יכ אוהו איה הברו ,ףיסוהל ול היה ' 
 jb" אוה הָמ לש um ,חתפב ןמ אוה יִמ לש
 תופש) הזמו . . ירוסב הברה עודי הזו ץ"מקב הנמ

 אוה ןמ אוה המ ועדי אל יכ אוה ןָמ ויט ,ז"ט
 'ישארבל 'גרת ןייע job 'גרת .כ"ע אוה המ ונינע
 ןכו םיבר .דועו יח somew ;ח" ,ב"ל ;נ'כ 32
 'ט .'ד ,'ג .'ה 'רזע ;ו'ט א"י ,ו ,'ג לאינד ארקמב

 ןד ןמ לכ .ז" תובותכ ,ד"י mb" ל"זר לצא ןכו
 .הימש רכד ןאמ .ז"נ תבש ףלאב בורל םג לבא 'וכו

melוהד ןאמ .'נ 'ילוח ,אנת ןאמ :ז"ק , "v 
 יוכרב ,הלימ דבומ הוהד ןאמ T'y ו"פד Y תינעת
 : ב"לד ט"פ 'יאלכ 'ורי 'וכו אבר ארבנ ןאמ יזח :יל

"em pioק 'דהנס :ד'ע 'מוי .6 ךל יעב ןאמ ': 
 תיאד ןאמל .ה"'צ מ'ב 'וכו היל תיאד ןאמ .'ד ז"ע
 ןאמ .,ט"יק תבש mo תילד ןאמל אלא . . היל
 תבש ,'וכו דבעימל יעבד ןאמ ,3^ 'וירוה ,ףיזיד
 : ב'נ 'כוס .ה"ג םש ,אתלימ רדיבעד ןאמ .ט"כק
 .ג"פ 'יבוריע («Sn ןאמ :ב"צ 'דהנס :ו'פ מ"ב

ownוכו םימכח ןאמ ' "yrיפ יכאלמ די " Ynןאמ  
 די ןייע ןל אמיל ןאמ .ו"נת man יכאלמ די אנת

 עק m - המ = ןמ
 nen men לע החינה . . הפי הנמ לוטיל ה"עתת
 חינהל דיתע nip המכו b'bp. תבש ץובקהו
 ךירצ תונמ nb»: ("D םש 'פסותבו  םהינפל

 ,'ו ב"ש 'גרתב ה"כו 8229 פ"לבו — םהל ןקתיש
b^ינש 'גרת ןייע אָתָוְנִמ ץובקבו .אדח אתנמו  

 -- [ם ,'ב רתסאל

 y" דהא לקשמל לאשוהו םדוקה 'עמ 039 =) ןמ
 p'2 לבוחה 'פב Geldgewicht, Mine) םינפב
osילילגה יסוי 'ר (ינשמב  mo Cabs6'רמ ג  

 הנידמ הנמ וא pn ירוצ me והל איעביא (:פש)
"b pnהנידמ הנמ  Unsהנמ .ירוצ הנמב הנמשמ  

 'פב ינש רשעמד אתפסותב ('לטומ me חנומ
 יקזחי) םכל mm men הז מ"ל a — .6 אצו מ

G^ moהאמ לקשמ יורו י"לב ימאנו  pe» 
 זוז האמל ורמא אמכרד לקשמ זוז עבטמל תויהבו
 ה"נכו ה"יחא]* = (םה דחא ןיכרע ינש ולאו — הנמ
 .א"ע ,'ז ימחנ ;ט"ס /2 'רזע ;ז" ^ א'מ ארקמב
 דועו שע%) yyka, uva י"לל קתעוה vob ב'ע

 הקעב ןייע (amna, emna) תיטפק 'לל קתעוה
(Bückh)ה"מ ,ח"פ האיפב ה"נכו 84.89 תולקשמ  

 ב'מ א"יפ "לוח Yo Ye תוידע ח"מ ,ה"פ הבותכ
 .'ע 'רהנס .'\ "ותירכ י"פ 'פסותו :ז"לק 'מגב םשו
 'ורי .א"י UP ,ו"פ אתפסותו : ט"מ תורוכבב —

 .ירוצ הנמ רכזנ ד"פ 'פ ר"ב :ה"כד א"פ 'ובותכ

 לע ןייעו יקלטיאב הנמ ג'מו Yu א"פ "יעיבשבו
 הזבו ss ס"לבו 5.38 ןאמרעקוצ 'הל תולקשמה
 בהיד שנ 33 vy .ו"ד ט"פר ק"ב vi^ לקשמה
 השמחו רמע D5s ל"צ] (ינימ) השמח הירבחל
 השמחו ןירשע בט הוה 'וכו ןינממס ]38[ (ינימ)
 "3 "שו םא ה"ד :'ק ק"ב 'ופסות ןייע יוכו יונמ
 ר"קיוב ה"כו eun qua cw ש"ארב לבא יונמ

DIDרהמ 'פ ר"תסאו  que ^ npאבה ע"ייעו  ns 
 ד"פ 'מוי 'ורי s pn Ty^ ר"עד ד"פ Don 'ורי
 — pb ג"ע ט"מד Yp םילקש rv" ד"ע א"מד

 םילקש םישש היה mensi nim ל"נה 'קזהיט
 ופיסוהו היה לופכ שדוק לש הנמו זוז םיתאמ וגייהו
 ק"דרו י"שר ןייע זוז מ"ר ונייהו תותש לאקזחי ימיב
 י"כ ה"מגר p^ ןכו :םשו .'ה 'ורוכבו םש 'קזחיב
 ןב 'מאקד הנמ ב"עס rop "bw .םש תורוכבל
 א"ער חילק םשו .םיששב הוהר םיעלס םיעברא

smםיעברא ןב הנמ ינת  jy spoי"שריפ  
wmתפסותו .ב"מ ז"יפ "לכל ' ^b3מ"ב  vp — 
 000 ה

LI D [bl 1יר ג"ונב ( 9 וזרי  mmmהנמה יפריא י"כב )5  .רייפדבו י"כב ןוכנל היכ )*  .גיהיר םושמ 'מוא  (f otsר'פדב ןוכנל ה"כ  
 טימשה ל"סרו ןורחאה ןמ יעבש יינעתמ ןויצה ומע בכרוהו איצומח םדוק הדוקנ w^ טייאפדבו תועט אוהו איצומה ע'פרשבו

 JD ביער ז"ט ק"מב jo גיל 'פ ר"בב )6  ,רשיית 'וחנתב C  ,רקיע לכ הלמה
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N22 *אנומ 738 , N35יארומא תומש םּוחְנַּת 53  
 ,האלהו :ד"יק ף'זרהמל י"הבמ ןייע י"אד

 'פד 'ורודה רדס ip ל"ביר םשב בא שד אנמ 'ר
 יתבר 'תקיספ ףיסוהל שיו נ"שו .ו"לק רצ אשראוו
 אנמ 'ר DU ה"רס ןירופיצד אמ 'ר .ז"מ 'פו ד"יפ
 רצ ןיע ריאמב ןייע ז"י פ'ר יתבר'תקיספ ןירסיקד
 ילו אנימ רב אב 'ר ,י"ד ה"פר מ'ב 'ורי — .ה"פ

 רצ י'הבמ ןייע .אנימז רב (אב יר) אבא 'ר Dy "ns אוה

 אנימ רב לאומש 'ר Ty ג'ד א"פ תוכרב 'ורי ,6:ו"כ
 = אני רב לאומש 'ר אוה ילוא (אנייניא ס"שרהמ ייגב)

 C n^»p דצ י"הבמ)

 ?Cwoher תחא הביתב jw jb ומכ (b^ ץןאָנְמ *
 2D 'ע ףוס ןייע

 4a ןמ ע"ייע qub "יפ ינמ לעפמ) ןיִאּנמ *

y» 133 *זבלמ  = i336ביידה לש ךלמ ('א  
 זבנומ לש ויבאו הכלמה ינליה לש הלעב

 pw (יב Cw ייב ,'כ והיתתמ ןב ןייע) Monobaz ינשה

 וינב סטוזבו ךלמה זכנומב השעמו ו"מפ ר'ב (אנת
 קעניללעיל מ"יבבו ש"ע 'וכו )0 ךלמה ימלת לש

vm)ורייגתנש םיכלמ הרשע ןיב ונמנ ('אלהו גילק  
 רדסבו 'וכו ךלמה זבנומ ךלמה ימלת 'וכו םריח
 רמעו סודרוה ךלמה ןב םפירגא ךלמו אטוז םלוע
 w'nb אוכמב ש"מ כ'ג ןייעו 322 זבנומ וירחא
 ךלמ היה mo יכ ןוכנהו .ג"צר םשב XVIII רצ
 רעכיברהאי ע"טב ללירב mn ש"מ ןייעו ביידה לש
 א"פ 'איפ 'ורי ד"פ האיפ אתפסות .האלהו 72 א"ח
 13131 רמעש ךלמה זכנומב השעמ .א"י ב"ב :ז"טד

aime»)תורצואו) ויתורצוא לכ  masינשב  
 ינליה לש ma :זכנומ ב'בל י"שריפו) תרוצב
 .זבלמ ע'ייע .ז"ל my ,(?םיאנומשחה ערזמ אכלמה
 תיב לש Cm 'ד הליגמ אתפסותו ב"עס ב"ל תוחנמ
 ג"עסל בורק ה"ער T'eb הליגמ 'וריבו «x זבנומ
 אנת םש זבנּומ = ןינעש (nb — ןוולמ תיב ס"טב
 ע"ר לש אתגולפ לעב (ובנמ (vb) ט"פ אתפסותבו)

Ap זבלמ yvy 

 אלממ .cU ע'למ y'sb) mata = תייבנמ
 ג"סב Stellvertreter) ותחת דמועו ומוקמ

 ביכש אלד דע Cru כ'כ) הניפסה תא רכומה 'פד
 א"ו .ותיבל תנמוזמה b^ היתיבונמ אמייק אבכיש
 ןה תובית יתש ונלש mpi ב'א) -- .תננוקמ

mm» ownהנוממ [ם"בשר 'יפו ל"צ] (י"שריפו)  
 ם"בשריפב יא ןושאר ED" ה"יחא]|* | .(ותיב לע

wbהנוממה רבכ ןמוזמו דמוע היתייב . "uva by 
"y"כ'ע ומוקמב  ^p)יפ אוה אוה א" לש  

22* 

 'ג רעש 'דומיל 'ל 'ותירכ רפס ,ט"לת p^ יכאלמ
^bרבעימל םיכח ןאמ .ז"מק  ^b b^מ'ב .ט"עת  

amsז"ע תבש :ה"נ .'ו תוכרב .ימד יתילד ןאמכ : 
 .'ג הליגמ ,א"יק םיחספ up :מ"ק .ט"כק :ט'ק

avo insמ'ב 5 ק'ב  Uoז'מ + ב'מ טוס : 
 . . ינתד ןאמ si ז"ע .'וכו ןאמ יאה imb 'דהנס
 'שעמ 'ורי .ר"צר D" העומש ןיבי ןייע ינתד ןאמ
 עוטקבו .רמאד ןאמו . . רמאד ןאמ :227 ב"פ ינש
 'פסות ןייע :י"ק .ה"צ :ו"ט מ"ב ןייע Db ,ד'מ
 — ח"יר b^ יכאלמ די ןייעו .החינה ה"ד ,ה"צ ףדל
 : מ"ק תבש איִה ןמ cio ,אּוה qb = ּונמ :יונכבו
 .ינמ אלא ub ןורמית אל אבבא שניא יראק יכ
 CX) vb +ו"ט "ילוח q^ "mb .ז"ל םיחספ
 ינמ ךל רמאד .,'ג 'כוס sub אה :ה"ל ,ב'ל םיחספ
 — ^ ub ;'ד ,ז'כ ;'ו ,יכ ילשמ 'גרתב ןייעו 'וכו

uoס"לב .ה"כו  qb ^bר"אלב המ ונינעש המו אּוה  
 ib תומשל 'ורי 'גרתב ןייע ס"לב 152 אָנַמ 45
 יד ילשמל ;'ג op vn un ab םילהתל ;ו"ט
 עודי והרצני ןמ en mum^ ותלוזו 'א ,ז"כ ^
 והרצני יכ  תורוהל pj אלמ ןמ "פש nup תעד
 לש) ךורעה םשב ןיפחויה איבהש המו — אלמ אוה

eiusדצ א'חל אובמב ש"מ ןייע  [XIX — 

 qun לדוג שיאל לאשוהו 'ט ןמ 'עמ me ₪ ןמ
 תוינעת 37b 'פד ג"רב Grerthvoll, würdig רקיו

 :'םכח ןב םכח p, mi^ ןב הנמ Caes תינעת) ולאה
m»(פש) סרפ ןכ  conויבא היה אלש ימ ןב  

 תינעתל ח"ר bb" קתעוה ה"יחא]* ,"םכח
 "my המכחב רישעש ימ p^ ד"עפלו ,(אנליוו פישב)
 עוקת ריתע םי ע ל ס ריתע :ה"מק ב"בב םרמאמכו
 ו"פו ב"עס mb יוריעב ןכו .'וכו לופלפ לעב והז
 אנירחא שניא אתא הנמ האמ ןבל םוקמ ve א'ער
 ,י"שריפ ש"ע me םיתאמ ןבל םוקמ vb והל רמא
 יעב ןויצה הז ב"ר וללכ ןכל 'ט ןמ 'עמ לצאנו
 'ע אוה 5 לכבו םינושארה 'יסופדב לבא ,ל"נה

 — [ומצע ינפב

(woher? woraus? (א ָה דועו ןַמ :ןמ בכרוה N23" 

sob ו'ט "ילוח .ןניעדי אנמ: UD ק"ב 
 .ד"פת "יס יכאלמ די ןייע ארמית  sib,אתלימ אה

mi הפי  רדס ןייע (Um (עוטקב bn ינה אנמ 
ib אָגִמ .ה"עת "יס יכאלמ v ןייעו on למ 'עב 

 מ'ב .'כ הליגמ .א"מ 'כוס  U's.ט"פ םיחבז ב"עס
 הביתב רועו  nnsק"מ 3 הליגמ ןלנמ ^ :mה"ו

 יכאלמ די ןייע יל  ^pל"ת  n'en'ובותכ הילנמ
pm py דועו. ven ^b יכאלמ רי ןייע .ו"ט 

 תא ןאָנַמ א"יפ ר'ב ה"כ ללב העומש  yvb,יל
 ע"ייע ף'לאה תעלבהו  po.ע"ומב

₪ M —" 

ips. 03 et, = 
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 הלובחת p^ םירצמל תישעש ןונגנמ . . ינא רכזנ 0
 השע אנגנמ ('כ ה" תישאוב) ןגמ שרד ךל 'וחנתבו
 yy mb .'פבו ג'מפ ר"ב 4 :ךדיב poo ה"בקה
 אוה ל"נה ר"להקב ןוקינגנמו .םייונשה vn ןונגמ

"osשדחה  paeppoooó»ע"לבו .קינקנמ .ם"לבו  
Maschinenwerk ouestג"לפ יתבר 'תקיספ —  

 — [תוינגאמ ע"ייע

 -einzig דיחי ןב 0 י"למ) סונ'ֶגְנומ *

(geborner, der einzige Sohnת קיספ ' 

 םלועה jb ךנב תא דבאמ יראמ התא b" יתבר
 .'וכו אוח סוניגנומ qb שיש אוה אל

NDיג " pouןאגנ ע'ייע ינאגינ םוקמב . 

 -Das Hin תתרו עונענ ןינע ייפ מ"למ Tos =) דנִמ
(und Herbewegen, Zitternהנובה 'פד 'מגב  

 ,(" דונמב הרות הנתינש ןאכמ (א"עס Cp תבש)
 ןיררהנפ) הישירב דינמ ומכ C תתרבו הונעב "פ

(qs5  

Bteuer, אָּדַמ ר"אלבו ny5 (ןונ אלבו מ"למ m 
 "n ;X ויד ^«( ךלהו ולב

 335 (:ב'ס םירדנ) ןיי ("םנוק 'פד ג'סב (ריכ

 אבוח ל"נה 'עבו ה"יחא]* | quos 'עב ונשריפ
 — [ךלמה תגמ אוהו ש'מו ש'ע .'ח ב'ב כ"ג

Imma *לעפמ)  n72 ונממ הנבנו ידנ  Bann 

 'ירדנ n den Bann gelegt) 17120 כ"או |
 ?y) 72 'מגב שרופמו 35 ינא הדונמ rb א"פ
 ןגברו an יודינד אנשיל רבס ע"ר ךל ינא הדונמב
 ג"פ ק"מב רכז 'לבו אוה אנתמשמד אנשיל ירבס
 nbb" רכז ץובקהו םימכח ול וריתהש הדונמהו א"מ

 .'וכו םימשל ןידונמ העבש : ג'ק

 "5 'עו רפכ ע"ייע (רפכ םש) "133 +

 (דונדנב םידגבה םיפבוכ DU רשא תכרבנ) ןָאיִּדְנַמ *
 b'wn ^b ןיסבוכה תכרבנ לע .ט"י ב'ב

 'ד ןיידנה ןמ לבא ןצמחמה ןמ אלא ונש אל םש
 דנ 'עב ה'כו ןיידנה jb ךומסב םש ןכו 'וכו תומא

je * = 255 =) תייבנמ בעק( 

m'enי"כב לבא  תובית יתשב ג"ונב .ב"בב "5  
 ךורע י"כב ה"כו היתיבונמ 'ר י'כבו "יתייבונמ ם"ש
 ה"דב 'ינושאר "יפופדב 538 'עה עצמאב ע"פדבו
 עצמאבכ 'קיעהו ךורע י"כ ^33 תייבנמ ל"צו תויבנמ

(mans "ymבונמ רכז ראותמ הבקנ 'לב אוהו  
 ם'בשריפ םויסכו ךרעה שארב רומאכ ע"לב 'יפש
 ם"בשריפו puso ^p לש םעטו .ומוקמב דמועו
 עיייע) הגממ b^ (הנמ) ינמ לעפמ רזגנ יכ ובשחש

jgל'נ דועו — €« כ  ww»סעלרעפ 'ה תעד  
 הלמ ןיבו mau ןיב תוכייש שי «c )82 שיטע)
 תפנא "מ שיראוצוה 'לב nmána-paiti 'רטקב
 .שאה ידבוע לש רמוכ 2954 'שדחה פ"לב ונממו
 תיבל רמוכה אב םדא תתימ רחא Tb : רועישהו

 — [הרובקה ינינעב לואשל לבאה

 'מוי Schláger) הכמ b^ דגנ לעפמ) אָנְדְגְנַמ *
Yoא'ער ה'נ  "mbאנדגנמכ הדוהי 'ר  
"bןייע  "yaב דגנ ,ףילצמ '. 

pi5338י"לב)  "mע"לב ה"כו ןונגמ 'עב 'מושרה  
(Hebewerk, Maschinerie Osתקיספב ' 

 ארונ nb (א"פ רצ כ'רד 'תקיספ) הערפ חלשב יהיוד
 אינגנמ pes ןליחד המ Co ste םילהת) ךישעמ
 ונדמליב (''וכו ןהיגרוה תא ןיגרוה ןיגרהנה ךריד

nmיוחנתב) ןועמשת בקע  CO?םהייח תא וררמיו  
sw mew)ד"י ) qonיאנש ןונגנמ וילע ה"בקה  

 הערפ ear» (ז"כ ,דיי mot jy» ve ,ו"לק םילהת)

abmהנמ ימבו  men)ןתנ ( ןונגנמ )555 קלב  
 [אתקיספ] ('קסיפ) שירב .הזה ריילומכ םעלב 'יפב
 שירב ר"קיובו C (ת'סק רצ כיירד יתקיספ) תומ ירחאד
 לע בשיל הערפ שקיבש ןויכ G'50 mb ירחא
 ושיכה ולש Coma עדוי היה אל המלש אסכ

vmירא ורבשו '). mb» nue ^bאוה  
 יגרתו quin 'עב יתשריפ ב"א) — .('ו"יניגניא
 ('ב יא רתסא vm יגרת) תבשכ םהה םימיב קוספב

 ותואב םשו ה"יחא]* = .(ןיקלס ןווה ןונגנמב יד
 ,ןונגנמב עקפמ הבר אנינת הוה ינש 'גרתב קוספ
 pisse ווה :םש ץובקהו ,ןונגנמב ןיקלס :םשו
 y םילהת) יתניגנ שרד ח"יפ ר"משב ה"נכו .ןיעקפ

 .'וכו ךלש תונגנמ ןוניא ןיליחד המ ר"תסא שירבו היכר יר חלשב שיר 'קליב ה"כו (? .ה"דב ףא ישמא יפדב היכו ('
 : ןאכ ע"פרבו ,ריילמ יעב היכו טק v33 ה"כ )5 .ריילמ יעו סנלכ עיייעו f sx) רענ ע"ייע םימכח ןושלמ שרדו )*

quasםשו (5 : cmoלבא ימאו ר'פרבו י"כב ה"כ )7  .המינפ ןוילגמ אב גהנמ תלמו ןונגנמ ל'צו ולש ן מט ג ג מ  
 יקיספב ה"כ ור בשו ירא ושיכ ה [ןונגנמ [5n (ויגהנמ) עדוי היה אל nas םש ר'קיוב \* .ןונגנל סיטב ו"ופדב

 אבא רב ןועמש היד webs רילהקבו ורבשו יראה ושיכה ולש [ןונגנמ] (ןינגנמ) ?y היה אל ןנחתאו שיר (anni םש |
nnbט"יאלב )?  .ורבשו ירא ושיכהו ולש ןוקינגנמ עדוי היה אל םיהלאה השעמ לכ תא יתיארו 'פב ללכנה  ingegno 

vom b Getriebe, Schüpfwerk [—רועו ('5 .י"שריפב היכו )! ,שאר דונמב גיונבו סייש י"כב היכו )10 .ואינייניא ביה  

ingeniumסגוכ עיפר ראשבו םכוק ריפדבו ט"ק יייכב היִכ ('% .דנ עייייע לעפה רילמ . 
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 ,'וכו א'ביר לש וגהנמ א"עס 'ל תינעת :ה"כ תבש

 ע"ייע 'וכו ןנישרד אל שררימ גהנמ :ו"כ תינעת
 :ו"ט ב'ב ,'וכו גהונ וגהנמכ םלוע :ד"נ ז"ע ,'א .גהנ

umsםלוע לש  síג"צ םש : ambהיה לודג  

 היה ךכ .'ל 'דהנס .היתחספא ע"ייעו ^« םילשוריב
 DU אתפסוה) א''מ ,ז"ם מ"ב ,תעדה ייקנ לש ןנהנמ

Gv5םדא הנשי לא :ו"פ םש ,הנידמה גהנמכ לכה  

 ,אגהנמה jb ינתשיל אלד :ו"מ mb" ,גהנמה ןמ

 לש גהנמה לע ןינשמ ps .א"יד ו"פס מ"ב 'ורי
 תא לטבמ גהנמה vy ב"יד ב"יפ mop 'ורי ,הרייש
 ר"פר םיחספ ̂ ג"ע ד"סד א'פ תינעת 'ורי ,הכלהה

 שפנ יחונ םכיתובא aim ונשת לא ד'ער 54
 ורהזה ב"עס 'ד 'ציב ,('ימעפ הברה 'ג דומעבו םש ןייע)

 ד"ע ב"פד ג"פ ק"מ "m" ,םכידיב םכיתובא גהנמב

 םולש אלא םכמוקמ גהנמ עדוי יניא ינא Ib) ר'בו)
 וגיא גהנמ . . בושח amas .ונמוקמ גהנמכ םכילע
 הדנ .התא יא ה"ד .א"נ םיחספ 'ופסות ןייע בושח

vbתאו ארופיא אנא ךל אנימא :3^ תומבי  
 ברע ע"ייע םיאיבנ גהנמ .ד"מ 'כוס .אגהנמ תרמא
 היגהנמ ,וגהנמ א"עס ט"ד ה"פ תוכרב "ורי -- 4

 .היגה ןמ = אוהש 'ה ןמ ע"ייע

A03 yy גיִהְנִמ * 

der an- חרוזה bv Je ע"לב ומכ ^o אָרְהְנִמ * 
  (brechende Tagמ"ד ג"פר 'מוי 'ורי :

 מאנ ןכו ארהנמ רהנא ד'ע ז'נד ב"פר ה'ר 'וריו
 ,םויה mn קירבה 58! )6 ע"לב

 ,Dienstbeflissenheit תודכע ךרוצ)

 'פב (םינפב ןייעו 9
Np 

 i € mo םירד) .?:ss*) א ל 5533 רדומה זיב זיא
 תודבע ךרוצל p^ ןדיבע אתורהנל ויתוחפשו וירבע
 היחא|* ab איח האנה ואלו םטפתהל אלו ןייושע
 לא הצורמ וגינעו תירבע תנשונ הלמ וז ר"עפל
 'ב ייעשיב n שרשה תא ק"דרה «b m^ ץפחה
 ע'לב 9 py ןכו Tb Ww ;ב" sb 'ימרי 'ב

schnell drángen, treibenויתוהפשו וידבע ורועישו  

 .תודבע ךרוצל ונייהו ןידמוע םה וצפח תצורמל
wemוינפל דומעלו דובכל ןיעה תיארמל 'יפ  

 זא ןינעמ הז יפל הלמה תרזג יכ ל'נ ,ושמשל
 .םינפ תבהצ ןינע p Cn /0 "ye? ny" יארת
 ומלהל השקו הריחנ ןינע b jm^ אתורחנמ ג"וגבו
 שימשתלו תיבה רקנל 'יפו אתורקנמ an םש דועו

 אוה ןכ f)  .שיע תועט ילב םשו )?  .יב עקב עיייע )?
0 

mutאתורהְנִמ 7  

 בתכב

 רע

 ךורע י"כ ^35 ןיידנ ןמ 'ב עקב 'עב סג יתחסנ ןכל
,s"m "yןאידנמ "א עקב 'עב ע"פדב לבא ס'ק  

 ; םימעפה יתשב (:ד"מ רצ 273 סיד) 'ה pw י"כב ה"כו

 י"כב לבא ,שאגימ י"ר םשב מ'"טשב 151 ןאידנמה
 bn .ןאדינה 'זיפ 'פדבו ןיידינה םימעפ 'ב ןעכנימ
 םיטבוחש j287 ןאידנמ 'יפו :םש ב"בל מ"טשב מ"יר
 םיסבכמש העשב םידגבה תאו תועיריה תא הילע
 םידגבה תא םיטבוחש העשבש יפלו (''וכו םתוא
 C [murra : ל"נ (תורוניצ) ונממ ןיזתינ ןאידנמה לע
 ןצמחמה ןמ רתוי לתוכה ןמ הקחרה יעב ךליאו ךליא
 מ"טשה איבה לאומש ךורב וניבר רפסמו 'וכו 'וכו
 ןנימגרתמ זיו האזה ןושל ןיידנ b" ןואגה םשב
 לע םידגבה םש טבוח סבוכהש nb אוהו ידאו
 וניבר b" ןייעו  .כ"ע חכב םיזתינ םימהו םיעלפה

 b'y qv» pm "גו .'ב ץמח יעו 'ב עקב 'עב | >
 תערכ האזה jy ידג ,הדנ לעפמ .אלו רקיע
 'א ןיידנ עב 'מושרה פ"למ bx יכ ל"נה "ישרפמה

 ,ש"ע

(TO *אָּתַעּדְנַמ הבקנלו אעדנמ  ^bמ"לב ומכ  
 הברה das Wissen, die Kenntniss) /דַמ

 םירבדל ;ד"ל .א'ל .ה"ל תומשל ןייע nv 'גרתב
 ," בויאל ; mu ;'ג ^s םילהתל ; ו"ט «ua ,'א

py orbe הלו cab ze nde 
 תלהקל  b.ןוהתועדנמב א"י

(etwas Dy"n =(  DY'55 "€(א) 'שורי 'גרת  

 המואמ ול השעת [לאו ל"צ] (אלו)
G^ v» mew)ומכ םעדנמ היל דיבעת אלו  

 . ןמגרותהמ הלמב הלמ קתעוה ה"יחא]* — ,םעדמ 0
ov o»ואיבה ןכו םעדמ 'גרתב ג"ונבו .א ל ו ס"טב  

C 3הרזגה נ"שו םדימ ע"ייע דועו ] — 

 ="  EEרש .2

 דרומו עופש b) (T5)^ ,ןורדְנּומ ,ןורדְנִמ *
(Abhang, abschüssige Stelleע"ייע  

 :ראובמו נ"שו 'ב רדמ

 ieh רדונ ינא ונייה אנרדנ ומכ (b^ אנרדנמ *
 א"עס א"נד א"פ "ירדנ 'ורי 6 3

Dוכו ריזנ וניא אמש אנרדנמ רמואה וליא ', 

 ,א" 55 ,'ח ,'ג ,'ב ןמ ע"ייע הָנַמ *

 השעמ לגרה pup כ o o£) nb גָהְְמ* =
(das Verfahren, die Führung, der Brauch 

 .ןאידנמהו ןצמהמה :יח ק"מב wma רבו wma ייפ ןכו ( : 1
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 תלסמ האבה הבדנ ןבוק ט'למ nme — חנמ
Opfergabe,  Speiseopferתעל לאשוהו  

 תעלו (ה .יד ,'ט ירזע יברעה תחנמ —( החנמה תברקה

 שי 'פד ג"רב Nachmittagsgebet) החנמה תלפת

 וומא ב ארפיפבו ?C הרומתב תונבוקב
 cb (6תוכוס תשרפב םיגהכה לא
 וג"ב ירקיו) םהיכסנו םתחנמ )9 קרפ ביי תשרפ רומא

e^(: דיי ירומת) אפפ כר רמא ('רחמל ףאו הלילב  
vowןשידקט ןמצע ינפב םיאבה םיכסנ ול  

 yb) ר"י פש) רמא יול ןב עשוהי 'ר ,הלילב ןבירקמו
 paw חבזה ('[םע] «C qe ןיאבה םיכסנל ןיינמ
 םכיכסנלו טיל יטיכ רברמב) ל"ת םויב אלא ןיבירק
 הייחא]* — 3 םימלשל םיכסנ שיקמ םכימלשלו
 םידקהש רדסכ אלש אירטו אלקשה איבה וניבר
 החנמ תעל לאשוהו .עשוהי 'רד mio אפפ ברד אה

nא"ל . nnmטוס .אתבשד " vbאתחנמ ב"עס  
 ברעה דע החנמ תלפת א"מ ד'פ תוכרב ,אתינעתד
 הזיא :ו"כ םשו החנמה גלפ דע 'מוא הדוהי ^

onmoוזיאו הלעמלו הצחמו תועש ששמ הלודג  
 הלעמלו הצחמו תועש עשתמ הנטק החנמ איה
 גלפ אוה המכו ג'פר תוכרב אתפסותבו .ש"ע רועו
 :'ג "חספ .עיבר רסח תועש הרשע nns החנמה
 jp Ty ל"ד ר"פ םיחספ 'ורי ,הלעמלו החנמה ןמ
 הבוקנ הז םשבו nins ץוכקהו — .ליעלו אתחנמ

 — [תונברקב הנינע בורש תוחנמ תכסמה

Dm *ללה לש וריבחל ('א (יטרפה םש)  am 
Go vbונב אוה יכ הארנ א נ ת ל (יב  

 'עו ה"רסו 199 ף'זרהמל מ'ד ןייע bv 'ר לש
 (חיימ זיפ תוידע) יאננס ןב םחנמ ,6ינר 2m סמיררוו

 םחנט 'ר ,יאנגס ןכ םחנמ :מ"ד םיארומא המכל ('ג
 ןמד םחנמ ^ ,ןוירוג 'רד mns םחנמ 'ר ,יאמיס רב
 שיא םחנמ יר "א (Cnm) א"יפ ייבוריע אתפסותבו) אילנ

 ^ ,אתפוג ןב םחנמ 'ר ,האפדוי םחנמ 'ר ,(אילג
Dm»םוחנת רב םחנמ 'ר ,םירעש רפכ שיא , ^ 

 םחנמ 'ו ,חפנ ןב םחנמ "5 ,אמיסבמ רב םחנמ
 ,אנובא רב רזעלא 'רד הינתח םחנמ 'ר ,אימלט

omרב  mmmע ה"דסב םלוכ לע ןייע יול רב ' 
 'ך ,יש 7 וז p3 ע"ייע וזמג שיא םחנמ .םחנמ

 ירחא 'פ ונדמלי ב"כפ ,ו"טפ יתבר 'תקיספ אמחנמ

rene ITE PHOT TAFEד ו  jar iC A a2ו  

pz * — Nm דעק 

 npo ע"ייע ת"לרב אתורקנמ היגהל ןוכנ רתויהו
 (ודוה 'למ 'קתעוה) פ"ל אוה ילוא ל"ג y — ש"מו

^b jy»שפנ חיינו חור תרוק ] — 

 Ruhe, Ruhestatt מ"למ «nmi ומכ ('א) ַחונַמ *
 ןהל שי וללה :ב"נק תבש (יטרפ םש )2

 ןיא ח'ת .ד'פ תוכרב .חונמ ןהל ps וללהו חונמ
 פירבר) החונמה לא :ט"יק םיחבז ,'וכו החונמ םהל

(o a^ג"י פ"ס תונברק אתפסות ןייעו הליש וז  
 ;'ט ,'ח ;'ח ,'ג תישארבל 'גרת ןייע mo 'גרתבו
 אצמנ יטרפ DU תארוהבו -- ה"ס nm םירבדל
 : ה"כ nbus א"עס 'ט תינעת חונמ רב אנוה בר
 : א'ע מ'ב 1013 א'עס ב"כ p'3 : ר"ס .ד"כ 503

 :ה"מ +: ח"כ תורוכב .ג"מ תומבי .5"5 'דהנס

Hand- TD "b manuale עצמא ר'למ) ןילוונמ" 
  (tuch, Sehweisstuchשירב הבר תישארבב

 )3 '3 .ט"כ 'שרפ שירבו Cn ל'צ] 00 תשרפ
 C ןילונמבו עבצאבו הזימרב ךלמה םולשב ןילאוש
 הייחא]* .ןירדוסבו Gub יפ הכיא תליגמבו
 ןירדוסבו "ילו עבצאבו הזימרב קר ר"כיאב 153
 ןירדוסב ^3 תמאבו .ו"זרהמ p iy^ ןילוונמב 'יל ןכו
 p^ ל"נה "מור הלמ יכ איה ןילוונמ תמועל שממ
 היגהל ץוחנ וניא הז יפלו ,רדוס = sudarium ומכ
 ומכ eX JJ ע'למ ןילדנמ  תויהל ןילוונמ
 דועו 819 i'm יוועלל ל"תמעב רעשיילפ היגהש

 |  y""y[ןילוטנמ —

 תינעת hüsslich bw) לעפמ ראות) אָחְלוּונמ *

 ,אתלוומ תבטד אתשל sib :'ו
 השא .ח"כ ריזנב ראותה תארוהב לועפ ינוניבהו

n5wbםא ב"ער ב"נ 'כוס :'ל 'ישודיק רכז 'לבו  
 ןיא יתסופל 'פ ר"שהש 'וכו הז bw ךב ענפ
 nam .ג"לד ו"פ םיחספ v ,'וכו ץקושמו לוונמ ךל

pupm wsק"מ 'ורי  yb?א"פד  sow xy 
 ouo לגרל וסנכי

 תונושל aw א"פר n v^ אנקיזנמ .אקזנמ *
 .םייוניכ ייוניכמ תומגמוגמ

Hb y" חנמ * 

 המ ןייע) האלהו ז"י ישרפמ קר רתוי תחאב ונלצאש רפסממ ריב לש תוישרפה ןינמב הטונ וניברש ללכה יפל יתנקת )!
 יעב 'ה b' םשב ישרפה וזמ םינויצ וניבר איבה תמאב ונינפלכ 'ה יפ 553 ןכל )0 תרבוח wey הנש רחשהב יתבתכש
 זמר יר cnn 'קליבו םילוונמב pon ינשב חייכ יפבו nns ו"יוב "א 'ה 'פב )?  .(ג טלפ עיייעו) יא ןוולק sw זב
 םתחנמ הלילב םהיכסנו םתחנמ :ירומתב (+ .ריפדב né» b ב"ה דייל יב ויו י"כב הייכ )5 .ןילוונמב ל"צ ןילוטמב ח"מתת
 םהיכפנו םתחנמ 'יא םש ארפיסב לבא ,םתחנמ היד 'פסות בטיה ןייעו רחמל וליפא .W^ :דיימ יוחנמבו רחמל סהיכסנו

 .מיק י"כב nu )* .py ייכבכ ל"צו ע"פרב nés (5  .ארפיסב ד"בארה ייפ jy רחמל םהיכסנו םתחנמו םויב
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v3 2ש"ארב ג'הכ ןילוטנמא קיקרד ןהה ר'עס  
 ז"ואבו ןילטצא ג"ונבו (טיל ייפ גיפ ,ר"כ תוכרבל
 ךוע ןייע mmn — .ןיליטסיא m 'יסס הליפת 'ה

 TnN אבה

7e5 ד'עפל ליעמ ונינע) רַטְנַמ oימושרה 'עו  
 ד"מלו ש"רו Mantel םדוקה 'עב

 תא תישעו )9 י"רת (א'עב b^ ב'רו ןיפלחתמ
 רטנמ תי דיבעתו (א'ל s תומש) דופאה ליעמ
 ליעמהש רטנ השרש תימרא הלמ וז םא .הליעמ
 שובלה ארקנ ןכו איה mov ילואו םדאה qu רמוש

aonה"יחא]* = .םיפגמו ןוירש עבוכ ומכ םדאה לע  
 דועו .אליעמ רטנימ v5 קוספב nw י'רתב ה"'נכו
 תוביתה ne^ ילואו האלהו ב"כ ,ט"ל 'ומשל ןייע
 תינשה לע תורוהל האב תחאו הנה תחא הארוהמ
 : אליעמ תפסוה ילב 'יא ז'כ ,ו"ט 'א י"הדל 'גרתבו
 ןילוטנמ ומכ הנינע [bus) qni רָטְנַמְּב ףתעתמ
 תרטשמ n^ רטנמ ר'אלמ b^ ב'רו .םדוקה יעב
 ילוא י"לל ןויכ דועו .רטנמ "ל ,יג 02022( ינרתש

 T DAN ןיגמ 6 שמס תלמל

Gewachungp) 025 *א"למ םדוקה ע"ייע  wb) 
^Bרמש , 

 monitores ר"למ ןיסורטנמ ל"נ) ןימורטנמ

 . המחלמב םיחיגשמהו םיריכזמה
Kriegsaufseherב"רו  "Bא'עב ) "UDתישארב  

 םיטוזמז )2 ' הנש תואמ שמח ןב ni m 'פ 'בר
 הטחלמ יטסיגמ ןימורטנמ Copy vw 0« ,'ב םירבד)

^bםידירחמ ןימרטנמ כ"א םידרח 'ורו י"לב ןימרט  
 יורו bb ןויכ 3/5 ה"יחא]* ,המיא םיליטמו
 ps הלמה שאר לבא דרח D dremo^ = ד
 רוטאכ ןיסורטנמ ך"מסב 5x ר'עפלו qune הל
 לש p^ אוה המחלמ (ירטסיגמ ל"צ) יטסיגמ כ"או
 הנ 'קליו המחלמה הנוממו יחיגשמ b" ןיסורטנמ
 ר"למ ןיטדנט .b ילואו pons סרג rb זמר

mandatiםהילע הטחלמה תחגשה 'מולכ םידיקפה . 
 ר'נק .'ג ל"תמעב יוועל 'הו ma ,'א ר"טב ז"מירו

 -- [הלמה 'יפב םה םיכובנ

 253925 ע"ייע ינינומ *

oveןימינמ  peoב" ימחנ ןייע (יטופה , 
 ח"כ הלינמ ןימינב ומכ b^ א'מ 1^

 . ,ה"ס הדג ,ןימינב ס"ש י"כבו יהיא רב ןימינמ א'עס
 ןיטינב :ה'ד ב'פ  תוכרב 'וריבו האנסקס ןימינמ

 yp" ימוינמ * — םחנמ *
mbתקיספ לודגה אייה 'ר יב המחנמ 'ר ,ה"רס לצא ' 

 )^ א"כפ ,ז"יפ יתבר 'קיספ ןמחנמ 'ר .א"יפ יתבר
 :ח'צ 'דהנס ןייע mus ארקנ םחנמ ov לע דועו

avלע 'פ ר"כיא .ה"ד ב'ם תוכרב  Dow 

Du5טּונ שוושה)  = bbףדרנו  T Dyמ"למ  
 ,fortbringen ליעפהבו bewegen עונענ ןינע

(aufschreckenדירחמ ןיאו  p)('א) י"ךת )0 ,ויכ  

 6 אבת יכ יהיוד 09 י'ותבו ,טינמד תילו
 'קיול ילקנוא 'רתבו הייזחא]* = v2 :ח"כ םירבד)
 TEE וניא ם"מה יכ mss וו דינמד "א
 5%  ע'לב ןכו exo םע ףדרנש eu 'עב ורקעו

eדמוע  pipןינע אצוי לעפב 'י ןינבבו הדמעה  
 שי "ישרש ם"ימהש וניבר תעדל ילואו — הקחוה

— [Drohung m2 ןינע minatio ר"למ רוזגל 

 ר"למ puo ,ןוטיִנומ yo auis = טינמ
monetaס(ל> 'צמא 53!  uova,ים " 

 ר"בב Münze, Münzgeprüge) הרוצ תקיקחו עבטמ

 עבקש דחאל יול ר"א ןענכ רורא 070 פ'פ) ז"ל 'פ
 לש ('[ולהא ל"צ] (ולבא) ךותב ולש ןיטינומ
 לספיו וינפ ומחפתיש x" רזוג ךלמה רמא ךלמ
 ןה העברא יל ^« vm ךל ךל שירבו .ועבטמ
 ר"לב p^ ב"א) — .'וכו םלועב ןיטינומ ןהל אציש

gesשירב 'יא תירקיעה הארוהה וזב ה"יחא]* —  
 לשמ ה"פ ר"מש ,אטינומ ארה ימה :ריעה 'פ ר'כיא
 םינפכמ חתוא הארו nns הטינומ ול ואיבהש יבהזל
 'וכו בהז הלוכש nb ול ואיבה 'וכו פרה לש
 הרובג הלשממ ןמיסל תועמב הרוצ תעיבק לאשוהו
 'ורי נ"שו ב" דיח à עבט ע"ייע םשה םוסריפו
 «I םייק לואש ןרמד הטינומ :7'2 ב"פ 'דהנס
 ולש הטינומ ךלמה המ ר"תסא ףוסב ,( ד" הליגמ
 תכלוה ולש הטינומ יכדרמ ךכ ץראה לכב תכלוה
 6 ןיטינומ s^ ט"לפ vum 'וכו ולש הטינומ המו
 םתוחל לאשוה דועו 4 זמר 0 עשוהי 'קליב ה"כו
 םירצמ לש אטינומ לכ ז"לפ ר"ב החפשמה תומש
 'קליבו wy 'וכו םי mb םידול ova אלא הניא

bmםירצמ לש ןוטינומ  wwןילוספ אלא . 
owוכו הלטב םכיהלא לש אטינומ ו"ט פ"ס ' 

AEהקמ וים  

mantelium, mantilium y 53 pom» *ר"לבו  

 'צמא י"לבו mandilia == mantilia 'צמא

uavesatע"לבו  ^p Jus = Jieחנקל הפמ  
 D'O תוכרב 'ורי .Handtuch, Serviette) םידי הב

Ty גונב (|  .משבע 7w ז"צ: phai )? ?) ולכיה ימא יפרבו ר"בב היכו. 

 .אגינח רב

 .ךורע די בתכבו ריפדב קר אוה ןכ ('
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 m2 המ ל"צ ג"ע .כ'ד ה"פ 'טוס v^ חייכנמ * |
 (CM Yn היכנה ע"ייע

 " םנ ע"ייע ס"ט םנמ *

 -Zwei עפטט6/% י"לב דחי םחול (p^ סוכַמונומ
(dmpfer, Gladiatorארקיו ונדמליב  

 ושע ארק אל המל ייל יחיו (ami וינב לא בקעי
 ויבא ואשע ןכש pn" השוע סוכמנמ ןיאש וינבל
 ,היחת :qon by ('מ noD תישארב) 'אנש םוכמנמ
 ןכו ה"יחא]* | | .םחול פוכמ דיחי הנמ ןוי ןשל
 Q7 :היל ;א''כ ,ב"כ םילהת) יתדיחי C popy קיתעה

 םינקז 'ע וקיתעה +" יז" א'ש) 4m המהלנו לעפהו
 קיתעה ילא דריו 'ח קוספ םשו סוסו(

p.ovop.xy iac. DY2O'Dקופפל ךיישו < »0  'Ü 

 רקיעו — 511 W'n רענזיילש ןייע יתא םחלהל
 yn' שארב D'p י"כב 'יאדכ סוכמונומ הביתכה
 ילב רימת ע"פרשבו 'עה עצמאב ר"פדו ב'ה י"כבו

 " Y[ן"ונו 'מ רחא —

 שחלב םיארוק Osf^ pipa p ע'למו יִמְנָמִנְ
 בזכ וחיפיש םינישלמה ךרדכ ךומנ לוקבו

Verláumder, leise Flüsterer, Ohrenblüserרתויו  

 םריבאו ןתד אוה (םינפב ןייע ינ מז מ היגהל בוט
 6 ימ לשורי 'גרת C6 22 רברמב) הדעה יאי רק

COOאתשינכ ימגמנמ . — ^p 3'W)םיסנרפ י"לב ), 
 ןוכנהו גיהנמו ץעוי 6 ץאאעפא י"לל ןויכ ה"יחא]*
 ויתופסוהב רעשיילפ 'ה תעד ןכו רומאכ ע"למ אוה יכ
 יאיר ק noo קייר 'גרתהו ,יוועל 'הל ר"תמעל
 ינמזמ הינה 6 ש"טע) סעלרעפ 'הו יערעמ ג"ונבו
 W^ ז"ט 'א רבדמבל 'א י"ר תב תמאבו אתשינכ
 ןינבו — אתשינכ םע ינמזמ :הרעה יאירק הככ
 — ב םנ 'עב y" המונת ןינע b^ 02025 לפלפ

 ייפ 653 jb לצאנ 53 jb לועפ ינוניב) 3555
 -parderartig gefleckt, gespren 3532 דוקנ

a5 e3 (eltתיזזח ה תל ע 'מגב לוזגה  ) 
om»)מס ב ןיקזינה 'פב | .(*לוספ רמונמו (יו'ל ' 

 הילוכד לבא (ביעפ 75 (po (* א מ ט מה הכ ל ה
 אבב ףוסב .רמונמכ יזחיטד םושמ אל ("רפס
 ,תודוקנ 'יפ רמונמ דגב ןהמ ןיחקול לבא "Ce אמק
 יזחימד םושמ ב"עס ט"כ תוחנמב ה"נכו ה'יחא]*

 רבח ימוינמ .אקודנכ ע"ייע :ט"מ יילוח ,איכזנג
 ברד הירב ימוינמ ,היקלח רב ימוינמ qom בר
 אדא ,ימוינמ רב אדא דועו ,איסא ימוינמ ,ימוחנ

 yn הז ה"רס,ןייע ותלוזו מ"ב

 ["3( 'רמגב ?von wo) ןיא (jb ^b ןיָנִמ 1

 ןיא ןמ תבכרומ הלמ n) ןמ יעב םינויצה
»'"p ps»ומכ )65  jbומכ ןלנמ ןכו ןא  

 .ןל אה ןמ

 6 עטו י"למ הקיינּומ .קיָינומ = ('קיינמ
 00% של = 'צמא י"לב

 בהזה דיבר b^ טאו 'שדחה י"לבו שו

(goldenes Halsbandויחאמ לודגה ןהכהו ונדמליב  
 ל"א ודיב קיינומהו וינפל זורכה היה C5 רמא יוחנת)
 D^ ב"א) — ,ךלש הזה קיינומה היה mor וליא
 לבכ אוה קינמוריכ יכ בהז לש אוהו תרשרש 53
 ה"יחא]* | .(ש"ע םידיה תא רוסאל לזרב לש
 תלמל )2 vb .יז 'ה) לאינדל per 'ע לש 'גרת
 סוכמוסו סליקע וקיתעה ןכו pavdoens :אכונמה
 ייג ייעשי) םינורהש 'וכמוסו (ב"ס ,אימ תישארב) דיבר

m» (G^םינורההסה כ"עס ח"ד ו"פ תבש 'וריב  : 
 n'3 — ןורהס 'עב ןייע וניבר i^ לבא הייקנוע

vensקיינומ שארל הרטע הרות ירבד ושענ ב"יפ  
 ול רמאש דבעל ד"המל ד"פ ר'בד .(''וכו ראוצל
 קיינומ ירה ובו ול ומ אש דנעל ונו
 'תקיספ .(' לזרב bw םילבכ ירה ואל םאו בהז לש
 השע ונב תא בהוא mmw ךלמל ט"כ פ'ס יתבר
 השע אל וראוצב ותוא הלותו בהז לש קיינומ ול
 השעו קיינומה תא ven ויבא לטנו וסיעכה אלא
 הרות לש תויתוא ה"בקה השע ךכ "וכו םילבכ ול
 v^ ,לארשי לש םהיראוצ לע (Dini תיקיינומכ
 ל"צ הקיימומ אוההב קיפמ והמ ב"ער ח"ד ו'פ תבש
 לאינד לע זמרב םש ראוכמ יכ היארהו הקיינומ

 - [ז"חא אבה 'ע (mb — אכינמה

'y לש piis ומכ s200 =  מנך 
 תישארב) בהזה דיבר 'גרת (םדוקה

GU oWיגרתב ה"כו ה"יחא|* | ,אבהדד אכינמ  

 אכינמ ירש .ב"ל דימת .'ו ,'ז ;ז"י ,'ב רתסאל
 תישארבל 'ב י"רתב ץובקהו ןוהיראוצ לע אבהרד

 ע"ייע אכינמה DP אוה דחאו -- ,ןיכינמ ב"כ ,ט"מ
 — [ש"מו ז"טר ;ג"ח

 ^ipo» e רומזמ טייושבו (? .ימא 'פד לש הפיה רדסה רחא וגררגנו קינמ y רחא יעה הז רדסנ יינושארה 'יסופדב ('

 nan םש 'קליבו (+ ?ריקיו םשב וינר יר ייעשי יקליב i3 )3 .(ךתורגרגל םיקנע) ראוצל קנע ייא ה"ערה זמר םילהה
 .ריפרבו יייכב ה"כ )' | .בינש קייהעבו ר"פדב ב"הו ט"ק ייכב ה"כ )5 .754 ייס ןאקיטאוו י"כ ץבוק יפל )5  .בהז ימזג

sןוכנל היכ  "p "c2םינהכה וניבר ירפסב יכ יג שפשפ יעמ חכומ ןכו ריפדכו )33 כ"כ (* .לוספו רמונמ ע"פדבו  

 .הרות רפס ג"ונב Ü!)  .תוינשמב ייארכו אמטמה ינשמב הללכנו המצע ינפב הנשמ ms 'וכו ולגופש
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 זיאמ "פ ןא ןמ :ןמ בכרוה ןנִט — 05
J* | jc " ! : 

. 

Gwoher?יא 'גרת  mיא ביש) התא , 

ps o^תא  nonה"יחא]* .ןא ןמ תבכרומ  
 ילקנוא 'גרת ןייע דועו ןאנמ יעו 'ה ןמ ע"יע
 ,(ןאה ןמ '& יירתב) איתא תא pb 'ח ,ז"ט 'שארבל
 יל ןנמ ג" ,א" 'דמבל ;ןותא po 'ד 55 םשו
 pe יא 'ד ,'ב 'שוהיל 'גרת ,(ןוימ יא יירתב) ארסיב
 ד"פ 'ובותכ יורי ,יתא תא pon m ,'א ינויל ,ןוניא

D ps ר"ע ח'כד 

 ןמו deb = ימ ןמ בכרוה ל'נ יִנּוניִמ =) ינונמ
 פ"לב ןכו Fischsaft גד ריצ ,גד b ^D" ןונ

 ןייע Oyb py nens תיברע '55 קתענו אנונ ימ
 ג"סב Cyn ףוסב ןייע m 470 ז"לח ע"מד ע"מ
 C אצמקד ינונימ mi Grp^) תבש) םיצרש m" 'פד

^bיריקנד ינונימ יתינ הברא לש ריצ  Cןיאש 'יפ  
 יפד ג"סב .'םי ד קו נמ 'מולכ הבירא םוש ריצב
 ראש תא היחי באויו (א'עפ טיס ידהנפ) ןידה רמגנ
 ינונימ es n" בר רמא Cn ,א"י 'א י"הד) ריעה

 ןירימעמ ןיא 'פב ,והל ("םירפו םיעט אתנחצו
 אלח Gy» s» my ("ןיאפרתמ 'מגב
 םיגד לש ריצ ינונימ b^ .אתינעתל ינוגימו ירוביסל
 לכ 'מולכ והל bb םיעט םינטק םיגד אתנחצ
 םיינעל «sw קלחמ היה טעומ רבד לכוא היהש
 'פ 'ובותכב ה"נכו ה"יחא]* ,רומג ריסח היהש

 םיגד י"שר b" .ץמ ע"יע 'וכו ינינומ הלכאר ב"עס
 : מ"ס 'יטיגב לבא ל"נה 'ומוקמל 'יפב ה'כו 'ינטק

snbי"שריפ ינינומד  xרי  pu"עב ה"כו םינטק ' 

 -- ("ל"נה ימרא וא ס"למ הלמה 'יפו ,א א'תפ
 יינומדקה "ינואג 'ובושת B Os" ררגנ וניברו
 יבכרה א"ר mm גרובסרעטעפ י"כ ץבוקבייבתכב חנומ)
 ב"לה ץטערג ע"מב םירקי 'ירבד הזיא םהמ קיתעה
 ןוגאמ ינינומ תייטב 5m (ל"נה ג'מ ע"מ ןייע דועו
 תימרא ןושל py) oum לש ריצ אוה (טעי)
 םיבגחה ימ לע peo בחורב רמאיו ינוגד אימ

 וע

 .סטפקס ע"ייע ס"ט יקסנמ *

 ,abhalten ^^ ע"לב ןאמ םא ףדרנ מ"למ) ענמ *
Gerhindernומצע ענמי לא א"עט " תוכרב  

 מ" - 855

 ג'נד ג'פ 'כוס 'וריו ,ט"מד א"פ 'שעמ Y^ ,רמונמכ
Tyיעב ןייע לעיפ ןינבמ תואמגודו  ,רמונמ ירה  

 =< [יפ רמנ

moneo ר"למ ד"עפל שרדנ םלוא bbs) qe 
= mahnen ש"אלכ mannire צמא ר"לב' 

  vor Gericht ladenריכזמ ץעוי טאמשט+ י"לב ונממו
 ןכש 6 ביג «s לילחה 'פד ג'וב (גיהנמו
 רבכ 6'[אנינח רב אחא] (יבר יבד ח'בטאב

^b(ביכ) ג"כ תשרפ הבר תישארבבו :ח"בטאב  
DNקנפמש ימ לכ 6 ןיבא 'ר רמא : תאש ביטית *) 

 6 וילע ןונמ תויהל ופופ ותורענב ורצי תא
 ,(םויאו חכ הקזח ינוי 'לב p^ ב"א) — ,ותונקזב
 Kraft, Stirke 696 י"ל לע ב"ר תנוכ ה"יחא]*

3mm255 ע"ל לע זומרל ב"ר היה בוט  Oye 
 אדהפ ומכ יאדו הכוסב ןונמ ןינע לבא ץימאו קזח
 ונורתפ תויהל ץוחנה ןמ ןכלו דע 'יפ 3:4% ע"לב
 תליפנמ ארקמ לש jus שרדש ל'נו ר"בב םג ןכ
 yn' תלחתב 'טושרה "ינויו 'ימור ןושל לע ונושל

cowכ'או המודכו דע תויהל טפשמל אורקל  
 טפוש תויהל ופוס 'וכו קנפמש cb לכ ורועיש
 nw 'כוסב שרדנ ןכו ותונקזב voy דיעמו
 םדאל ותיסמ ערה רצי קוספה ותוא (םש יקליבו)
 רעונמ קנפמ 'אנש ב'הועל וי ל ע די ע מו ז"הועב
 היארו «GU 73 ילשמ) ןונמ wm ותירחאו ודבע
 דוע עדו — ש"מו 'ב חסנ ע"ייע םוגרתהמ en^ הזל
 הזע הבהא ונינע /usvow םשהו שפע י"לב יכ

 םייסש המ הזו 1001408 Verlangen הבר הקושתו

 pies שורדהו ל"נה רטאמה תאבה ons םש ר'בב
 ךילאו 'וכו ל"ת ךתושרב וניאש ת'או ל'זו ל"גה
 י"שריס כ'ג ןייעו si לשמת התאו ותקוש ת
 טילש pas ^e ילשמב wm .ודבע ה"ד :ב"נ 'כוסב
 סחוימו ג"בלרו ע'באר p^ כ'ג pn ומש qm 'למ
 יתיאר ח"ררבל תוכרעמה ךירעמבו ,ר"בל .י"שרל
 (ni שרשמ אוה :ןוגנמ שרשב 5n הלועמ ^5
 ךרוע uu 'וכו הזר ןמ mmn שרשמ ןורח ומכ
 דבעה הצרי ףוסל רעונמ ודבע תא ןדעמה er" 'וכו
 וצפחכ קר וינודא יקפע רדסמהו quum תויהל

[asp = 

mas (!יתהגהש ומכ ל"צו ךו רע י"כב . ?) היכו viaשיימו שייע חייבטא יעבו ןאכ ל"'צכו ם"ש  (/D RP)3 בישו ^ 
 .(אנליונ שישב ספדנ) 5n 'כופל n ייפמ קתעוה ח'יבטא יעב וניבר 'יפו "אדהס ןונמל ןירוק איברעב ןכש,, מ"'הונמה
 ה"כו )! .אבא יר cC :איסקתה יר םש יקליבו ,ב"קתת ר"טב ייא תייבטא יעבו ביסקתת זמר ילשמ יקליב היכו (?
 ץ טייק יייכבו yasn )? .יתייל nm עליו.  ansa (8 תויהל יומוקמה ינשב יקליב ) nos א"סקתת םשו ביסקתת יקליב

Yam5 = .ינינומ יימעפה יתשב ) n'3י"כב  s'üpה"כו פא ס"ש י"בב היכו ^55 תכומ ןכו  (yiיריקנ ע"פדבו יב דקנ  

 כב )19  .םירקונמ| yap ביתו Ep Vas nma (* "0: bw יריקב ימ י"כבו םינשיה ייסופדב סישב ונינפל ה"כו

 איגאלאאזב) קיתעה ןהאזיוועל m — םיה גד םש ייפ munua יצמא $03 יכ ny ym" (** .ר"פדבו ייכב היכ (" .סירפ
Erlitze vy (261 
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 יפדב ה"כ *[nm^nw ,א"וודבייק זעלבו
Verschluss, Riegel chiusura D'*ND אוהו 'ציניוו 

 ארודבלק an^ 'שמאו ליסאב 'זיפ ר"פרבו ב'ה "531
Schloss, Riegel, clausura — claustrum ר"ל אוהזאו 

 תועלצב רוגס ןותחתה הפשל לוענמ לאשוהו
 ןידופיפא ע"ייע הרקמ יכ 'פ ר"להקו ז"יפ ר'ב םדאה

wm)6 ויכר [ — 

Fücher si'29 — NB2Dןיכילומו וב ןיפינמש ילכ  
 (זימ) ^53 ז"ט 'פב (ריואה הז י"ע ןיאיבמו

 רכושה 'פד הדגהב ('אפנמהו םירובד לש ףדמה
 ("ךיפינמביל יפינה יתב (א"עס ו'פ 5/2 םילעופה תא

^bודי ףפוני 'ש למ חורה תא איבמה ילכ  
 "לכו אתחוורמ ןנברד אנשילבו ('' יל ^ ייעשי)
 ה"יחא]* .("ולטניב זעלבו ("החורומ יברע
 Fücher, ventaglio אוהו וניבר 'יפל ךייש הז זעל םג
 'יברעה הלמהו ג'הר 'יפמ וקתעוה ךורעה ירבד רתיו

ban495 7^ = 075^ איה  Fücherאנשיל ןינעבו  
 יתאצמ אל םלוא 1% א"חל אובמב ש"מ ןייע ןנברד
 YD 'ומביב וניבר סרג ףנ 'עבו -- אתחוורמ ס"שב

 — [ףנ ע"ייע א"עב ג"ונבו יפפונתה הפנמב יא

 Memphis) פיפממ ,תופנמ ל"צ) םיפרמ ,חופנמ *
 'תקיספבו חופנמ ףונ :ז"יפר יתבר 'תקיספ

 ל"צ םהיתשבו םיפרמ הז ףונ :ג'ס דצ כ"וד
 תרעה 409 רעיוביינל איפאראיג ןייע סיפממ ,תופנמ

 יסיפמ ע"ייעו םש כ'רד 'תקיספל רעבאב ש"ר

 -Allei ודבל xin» ןופיטחש6 (vb לופְנַמ
(Qündlerה 'פב '*) הדומו "₪ יאמדב 

 הנוקש (" לופנמ 'יפ לופנמה ןמ חקולב הדוהי 'ר
nenול ןירוק י"לבו םירחאל ורכומו רטלפה ןמ  

 b3 ^p' ב"א) — .[פילופונמ *oy] C סולופונמ
 ,(ודבל אוה הרכמל םיבר םירחוסמ הרוחס הנוקה
 לופגמ והז יא T'y ד"כד ה"פ יאמד 'וריבו ה"יחא]*
 ןימותחנ הרשעו ןירטלפ העשת ירמא יאני 'ר יבד

bie — yop * 

 ו וה יו קיי ירא ור ד לד NAP דלי

 חעק

 ,'וכו וילגרמ םילענמ ענומה :ג"יק םיחספ ,'וכו
 ריזנ 'ורי ,'וכו ענומה לכ :א"צ 'דהנס .ו"צ תובותכ
 (yx ןושל לכ .ונממ ינא rub Tv sS ב"פר

ommןמגרותמב ןייע העינמ ןנימגרתמ  ןוערגו . 
 האלהו :ג" mes ,וענמנ :םשו vo "טיג לע פב
 'וכו pm ןיענמתמ אל לעפ תא .וענמנ אל
 t3" ו"יתה תעלבהבו .נ'שו 6 א'עק (im א'ה ע"ייע
 ט'פ תוכרב 'ורי ליעפה .יעונמאל יתא :ב"נ
 w wb^ וז ןעינממש ס"שרהמה "ג bb  ,ה'יד

 ,וזמ יז ןעינממ תאש : ד"סד ND תינעת

5ys wo» by35ה'כו  nm Qe yosשובלש  
 Schuh, das (den Fuss) )<> ארקנ לענב

(Beschuhendeז'מ טיפ םיאלכ ףוסב ) תולענמו 
 ,םמוקמב ונשריפ Cow לש לענמו ,('ןוניפה
 (* ארמע ןיברזד ארתא תיא (ר'עב'לד טיפס) ימלשורי
 הצילח תוצמ 'פד ג"רב] C8 3^ ע ז 'רד אדהכ ויגלמ
 אבה 'ע שירב ש"מ ןייע ה"יחא]י Cp] תומבי)
 יורי .ב'ק תומבי ןייע לדנס וכפה לענמ -- ז'חא
 yvy דועו ד"מ ו'כפ ^55 :ג"ע ב"יד 5^3 תומבי
 :רתסא רמאתו 'פ ר"תסא e Co^p ,א"'ח) םומא

 ,וילגרל םילענמ .ט"כק תבש ץובקה .וילגר לענמ
^vתבש  .n^ Yeלענמ -- .םילדנפו םילענמ  

 תומבי י"שריפ ןייע הרות ןושל לענו םימכח ןושל
 — [ל"א ג'ה ה'ד .ב'ק

 6 שירב) Riegel, Verschluss) תרגסמ מ"למ) לּועְנַמ

 = לזרב C Cip תומבי) (הצילח תוצמ 'פד 'רמג
 אשרד ארביע (היכ וגיל םירבד) ךילענמ תשחנו
 ^CA קימ) ןיקשמד ק"פבו .(' איה לארשי ץראד

 קרפב .דעומב ןנקתמ ורבשנש חתפמהו לוענמה
 לעו רגנה לעו תלדה לע שיקה (ג'מ) ןיבזד (''ד
 (v/n Gb vi תיבה תא רכומה 'פב .לוענמה
 תאו רגנה תא תלדה תא רכמ תיבה תא רכומה
 ךילענמ תשחנו לזרב ומכ רגסמ e^  לוענמה

 ןייע בר אינ לצא יוינשמב הייכו (* | .ןינופה ןאכ ךורע ייכב לבא יחסונב היכו pb יעב היכו ימא יפדב ןוכנ היכ ('
 ונינפלו יע ייבב ה"כ (* | .ברז y'"y תועטב ג"ונב )5  (.איכש םש) ררז יעו (.בייש (oy m ברז יעב 'ואחסונ יתש ןינעב
 nov וותפסוה ןכל םדוקה יעל mum הז ךויש כ"או לענמב הצלח w^ םשו )5 .ףוסב ביה י"כב (* .אביקע 'ר עיפרב לבא
 ןייע .ב"ק יומביב תרחא אהסונ וניבר ינפל היה ילוא דועו .המואמ הזב שיגרה אל ע"בשפה לעבש שודיחו ויתרגס ןאכו
 ונדמליב ןכ בותכ ילוא )7 = ,יתכונה yo ןויצה הז יתקחמ אל ןכל .ןיצלוח יכו הייד םש 'ופסותבו לייא xm הייד י'שריפ
 איה רשא לש וצראש ליזו ייא (הינש 'פ הכרבה תאז) קוספה הזל ירפסבו  .ונדמלי ןויצה ךורעב טמשנו ,וכממ דבאנש

nmmי"א לש הלוענמ  my)וטשפ ונממו 'ר ייא דיטב ריפדבו 'ע י"כב ןוכנל ה"כ (*  .קוספה הזל ן"במרו יישריפ ןייע  
 הפנמה ל"צו אפנמ "גה לצא 18 טירטב ג"הר 'יפב mU» (* ep 'פ האלהו omn יפדמ שבתשה ןכל ןושאר אוהש

 ילע יפינה ג'יונבו (ומוקמב סייד (jy סיש יייכב ךיפינמב ג"הכו ש"רב ה"כו םש ג"הר קיתעה ןכו )7 7 .ונינפל היכו
 ןכ )5 .חורמ ע"פדבו «ifm ייפב «mé דילו xu י"כב היכ )3 .ייל ג"תר "פב יכ וניבר תפסוהמ איה וז ('' .אפינמב
 אוה ןכ )!5 .'ה םיטב עיפרבו ךורע י"כב ה"כ (% | ,לייטניב ריב י"כבו ולוטניב עייפדבו Gi v5 va די בתכב אוה

 'פדבכ 5^«( םלופנמ ריפדבו ןילופנמ ויו י"כב םלופנמ ריל י"כבו sí ב'הו רי בתכב אוה ןכ )"5 .ב"הו ט"ק די בתכב
 .ילופונומ יציניוו פיידבו ימא יפדב ה"כו םילופנמ יזיפ
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mב"פ תוכרב  m"יקזגימ . "vדהנס ' tbה'כד  
(Uyםש  "bוירוה 'ורי .ט'כד ' bר"ע ו"מד  
vonתולע 'גרתב הבקנלו .אָיְקּוניִמ ז"לפ  p'onm) 
nyא'ע ) my pinoיתבר 'תקיספ :הבקנל ץובקה  

 תונב לש רודכ 'יפו אתייקוניימד אריפס אדהכ ג"פר
 — רודכ y'"y C3 np תונברדכ ןכ שרודו
 הקינמ תומדו ךרעה שיר ןייע הוחל הקינמ לאשוהו
 < (איער גימ (VY .הקינמ אקו ןב אטקנד קר הרופא

^bףד אקילייגנא י"כ) ז"עב ח'ר  Groהתוא ןישועש  
nes pesהוח ומכ וז .איהו ותקינמו ןב תקזחמ  

 ל'זרל אב הז גשומו ןוימדו כ'ע יח לכ ex התיהש
 Horus תא הקינמש D'PRb ןכ ורעישש םיירצמהמ
 'גסנאיגילער ;ט"צ im ves res ןייע ןטקה

 — [האלהו ב'כ דצ ןאמעדיג 'הל ןעירוטש

 :תיקינימ np npa plan .קונימ *
np?תּוקיִניִמ  y'"yםדוקה  mb 

 -Reinlich תורהט ray אָתּודקנ פילב) אָתּודְקִנִמ *
keitדקנ ע"ייע  c3םושמ :ה'ק 'ילוח  

 ה"מגר 'יפב ה'כו 'ב דקנ 'ע ךורעב ה"כ אתודקנמ
ppאקולייגנא ייכ ץבוקכ יילוחב  xה"מגר "יפו (ב"כש  

 א"עס 'ל vy y ותיב דקנל הצורש 'מולכ
 פ"ש י"כבו 'ב pi 'עב ג'הכ ירפק .אתודקנמא
 "יפב ג"הכו אתורקנמ 'ימעפה יתשב ג"ונבו אתויקנמ
 אתודקנמ יכ עדו אתורהנמ yy :ח"ל 'רדנל ןרה
 'רוהט p b'b5^ ה"כו אדיקנ ,דיקנ ראותהמ לצאנ
 ע"ייע anáhita (die reine) הנשיה פ'למ ובצחמו
 pw אתורהנמ היגהל שי ילוא הז יפל כ'או דקנ
 ,אתורהנמ nnn (das Reinmachen) טשפומ

 ךרוצ, אתורהנמ y3 וניבר 'יפש המ הזו ; אתורחנמ
 ,תיבבש המ לכל היקנה שימשתל ונייה "תודבע

 נ"רד תובא Gammler טקל = טקנ לעפמ) טקנמ *
 הפי הפי bpon ילילגה pv 'רל ח'יפס
 ms תוסג אלב

 ראוצ תרוגח יראפ Dy ףוריצב ד"עפל (e^ אטקנמ
 [ein bis zur Brust mnn דע תעגמש

reichendes Halsbandהשא המב 'פב (םינפב ןייע  

 יאמ 6ט'נ םש) ירמג ,אלטקב אלו Geo ove תבש)

 אוהו mw ימרא ןושל 'יפ ("יראפ אטקנמ אלטק

TAA TOROS EB שרלוק וו BT. JW zr SY VE PN 5 M eo D ut "ITO LE ER ACTOR MENU C9 P^ ORO 
5 Y 4 wc I^ N 

 ש"רה ןייעו יירתד ןמ דחו אינמותד ןמ אינמות

 'עב תראובמ םש 'וריב מ"ר תעדו ,םש יאמדל

 — [ש"ע סופד

 ^3 יפכ ג"םר מ"ב 'ילכ 'תפסות (b^) שפנמ *
 .ע"ייע םייפגמ ל"צו טרופריא י"כה

 (תומותסה הלא תויתוא שמחמ «nt ךיפצנמ *
 א"פ ר"ב :'ב הליגמ s'ys ד"ק תבש

 ד'ע א'עד א'פ הליגמ 'ורי ,םורמא םיפוצ ך"פצנמ

 לאומש 'ר ך"פצנמ והמ יניסמ השמל הכלה ך"פצנמ
 'וכו םיפוצה ךל וניקתהש המ קחצי [רב ל"צ] ('ר)

 'פד חרק 'וחנתבו ח"יפ ר"דמבו םש ר"בו ה"שע

 ,35 p" ןיטעטש

 Amme, Sáugende (** קני לעפמ np — קינימ
 ורעישש םיירצמה ןוימד ep הוחל לאשוהו

 —eine Art Heber NDU3) תֶקָיְנִמ ('ב Tsis ןמ ןכ
 Y" (6םילכ איצומה 'מגב םימלצה לכ 'פב

ms Coלע הקינמ ('פפארסו ('ה קינימ תומד  
 טחמב -- ולוכ םלועה לכ תא הקינהש הוח םש
 ,('[הכותב ל"צ] (הכותל) (* תקינמו Gom יילכב ט"פ
 לאעמשי 'ר 'פב .תקינמ ושארב השע (גימ) ד"י יפבו
 סומידרגא 002 1 תגןיחקול'מנב

C*13תקנימב חדקש . ^bיתשריפש אתשנ אוה,  
 שי תקנימו תיכוכזמ וז אלא pus המש דועו
 "יפמ קתעוה ה"יחא]* — ."סרח ילכמ שיו הנקמ

ymש"ע ט"פ "לכל  "ymיפבו .קדא ' i'mיגה ' 
 6" סומינורגא : ד"מד ד"פ «Dy "yi n תקינימ
 י"כב 'nm 'וכו תיקינימה ןמ וא סוכה ןמ םעטש
 אלא הניא "פא ג'פר יאמד 'תפסותב טרופריא
 אתשנ אוהו תקנימ אוחו 'וכו ןיי לש nns תיקינימ
 יגרתו .תיבחמ קנוי ולאכ 'יפו :דיפש ב"חב ע'ייע
 לעפמ pam ,איויח תקנימ ('ל 8 p הקנאה יורי
 mb הקינמ רומח :ח'ע ב'ב ןכו .ליעפהב קני

npםשו .'ם תובותכ : ^v npypא"פ הדנ  
 יישודיק טשפומה םשהו ,הקינימל הנב הנתנ : ט"מד
 ימי ,ט"מד N' nme 'וריבו התוקינמ ימי .ו"ל
 pam .אתוקנימד m inm 'פ ר"כיא .התוקינימ
 תבש v" ןייע הקונימ pus pis ארקנ קניה
 א'פד ג'פ ק"מ 'ורי ד'ע ד"יד b^7 םש :ד"ד .א"פ
 ץובקהו ז'פ פ"ר ר"ב ,ד"ע ג'"מד YD 'מוי Us" ד'ע

(tה"כ  v5ריפדבו ךורע . | ?( תפסותבו סשב ה"כו ט"ק י"כב ה"כ' ryויפ  )אקינמ ע"פדבו ,ןקינימ טרופריא 35 

 הביתב ל'צו סיפא D* ךורע ייכבו ג"ונבו ספרס :םש Uy יתפסותבו 2000706 אוהו ןוכנה אוהו סיפרס םיש ייבב )?
 ,ןימררגא yy 2/5 יייכב היכ (* ,ריפדבו ךורע י"כב ה"כ (5% .גייהר ייפב ה"כו (5 .תוקינימו ץובקה ama 'יפב )* .תחא
 א"חב) עיייע (5 | .יוג קר ע"פדשבו םימדרגא יוג ס"ש י"כבו יוג םימדרגא ךורע י"כבו ר"פדבו (.חייכ (w/na3 םימדרגא
 יראפ ys לבא wb" ב'ה י"כב ('% ,8 הרעה ח"כ דצ םשו ןומונירגא py טיכ איחב ץעיייע (*  .קדע xu ייפבו (:ויל

 ,יראפ DU םג
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ib YSע"ייע הליאשהבו :ח'פ  m»ש"מו 'ז  
myליאשהב ' »'b v3סטוול ע"ייע . 

n2השנש (ב'עס ב"ק ירהנפ) קלחב (יטרפ םש)  
[s] mלארשי תא ישנהש ,) 

 היקזח ןכ השנמ ןינעב םישורד my ןייעו ה"יחא]*
 .ב"ער מ'מ תומבי ,ב"עס 'ל 'ירדנ ,ב'עס ג"יק תבש
 .ט"פ ר"דמב ו"לפ ז"יפ Yo" Tp :ג'ק .'צ 'דהנס

iub vat uan ss"בר ' ueרועה  now 
 דימלת השנמ בר 7'5 הז םשב םיבוקנ םיארומא
 רב השנמ 33 ,אלוע ןמזב השנמ בר mv בר
 ,ילבוגש cl אישנמ בר ןכו :אדג רב מ"ר ,דיבז
 רב הישנמ 33 «OW ט"רסב) nw ןב אישנמ בר
 ט'ר ,בקעי רב מ"ר mm רב אישנמ בר ,הימרי
 אישנמ ,םחנמ רב אישנמ ,ליודמ מ"ר ,אפילחת רב
 ה"רסב הלא לכ לע ןייע ישנמ בר my ,השנמ רב
 ג'פ ק"מ m -- האלהו ז"לק דצ אשראוו 'פד
 ב"פ 'ליגמ 'וריב ל"צכו אישנמ רב יסוי .ג"ע ג"פד
 ף'זרהמל י"הבמ y" אשינמ רב יפוי :םוקמב :ג"עד

 audi פיקו דצ

 V y'bs ףשנ ןמ לעפתא אוה) אפתשנמ
 von der Stelle לגלגתנו ומוקממ קתענ

Gückenוא'ער 32 מיב) תואיצמ ולא 'פד ג"רב  
 םושמ ולש וליא ירה םיברה תושרב תוכירכ
 תפשנ jp ורקיעו ןילגלגתמ 'יפ 6 אפתשנמד
 ןהב תבשנמ חורה 'מולכ C ove תומש) ךחורב
 אל לכא אוה nos "פה ה"יחא]* | .ןילגלגתמו
 ךיישו ל"גה ע"למ .םא יכ מ"ל אוהש ףשנ תרזגמ
 ומוקממ זז :ןוכנל שרופמ םשו 'ב ףשנ 'על
 "p C^ סישב) «m^ ^p תואמנודה om נ"שו
 ב"ירגהו — .םדא ינב ילגרב ןילגלגתמ :יפתשנימ
 — [בתכש המ בתכ ןכל הפי הזב ןייע אל ע"בשפהב

^e s'55 niaiומכ  m0ןינע  ponהנתמו  
(Theil, Gabeעב ונשריפ 325 .ךלמה ' 

 ויד 9«( הדנמ שרופמ םשו ה"יחא]* | .אנונרא
nib, w Uy G^איל יב י"הדב) מ"ל אוהו "ךלמה  

C2לקשמב  nwy npז"ע  vyילע ספה  nio 
 7210 ינא םרכב תנמ .ב"י ב'ב .'ד ספ y'"y ךלמה
 jw? nm .ז"פק «Du .סדרפ ע"יע ^« ךל
 ול ןיא . . תנמ ול שי :'צ 'דהנס ons ןועמשו
 יאכלמד אתנמ ערפ : ג'יק ק"ב ימראו פ"לבו .תנמ
 ,ח"ל «b^ ,אסיראל אתנמ בתימל יעב :ט"ק מ"ב

 — [ןדהב 45 תיא אתנמו

 !n35 — אטקנמ פק

 ,(יראפ ע"ייע ב"א) — .אלטק 'עב שרופמה טישכתה
 bw €« יראפ לע ןווכמ היה אל ב'ר ה"יחא|*
 אלטק 'עו אטקנמ ע"ייע קר זמרנ םש יכ וניבר
 ףיסוה םש רשא 'נ ראפ לע ותנוכ nmm לבא
 ינב (Gr יימלצה לכ 'פ ז"ע 'כסמ איבהל ב"ר
 :by רונכ לש pui י"שריפ תוראפל והמ םיעמ
 ש"ע 'וכו יראפ אטקנמ mb ילואו ב"ר בתכ הז
 לע י"כ ף"ירב ג"הכו אקטנמ an" רקיע ג"רעפלו
 bip ז"ואב ג'הכו (Cu £x (הקיסר) הקוסר הז
 mun ^p) 295: ע"לב gy a" ק'ס ד"פ D" תבש
 הזח vara דנעצ 'לבו 22 ,,! פ"ל אוה יראפ תלמו
 אוהו הזחה דע תעגמש הרוגח wo" אקטנמ כ'או
 ןיבהל וניכז התעמו הזחה דע עיגמה ראוצ לש קנע
 "יפו ND" אטקנמ אלטק יאמ (:ט'נ תבש) 'מגה 'יפ

n5פישב ספדנ) תבשב  Quomראוצב טישכת אלטק  
 ף"ירה b qm^ כ'ע אקנכמ ע'לב wm קנע ןוגכ
 לע 8 דצ ט'דסל ג'הר 'יפב ה'כו אקנכמ ע"לב
 4:5 'יברע הלמ איהו ('םילכד א"יפ 'ח הנשמ

"bקנע  Halsbandאלטק כ"או  (eatello)אוה דחא  
Dyי"כבכ סורגנ םאו .יראפ [אקטנמ] (אטקנמ)  
 פ"ל אוהו יריכ ןמ שבושמ זא אוה ילוא יריפ 23

Dראוצ תרוגח שממ יריכ אקטנמ כ"או ראוצ  
 םש 'יאש תואהסונה לכ שבשל by השק לבא
 ונייה אטקנמ 'יג םייקל שי יכ ^b דועו .יראפ
 תורעש ,,! פ"ל אוה יראפו זחא 'יפ טקנ א"למ

TID m$?אוה יראפ אטקנמ כ"או ראוצל  jb 
 ביבס תוכרה תורעש תזיחאל ראוצב יולתש קנע
 — ש"ע 'ג ראפ 'עב ב"ר יפל בורק הזו ראוצל
 השק "תפה ירורפ, יואפ אטקנמ 'ופסותה 'יפו
 -- [תונטק תוכיתח עי פ"לל ונוויכש הארנו ומלהל

 .אתודקנמ ע"ייע אתורקנמ *

 רפכ 'פריא י"כב b" תומבי אתפסות (?) ירונמ *
 "יפופדב 'יגה דועו ירונמ 1^ י"כבו ירונמ

 ר"קיו ד"עפו ב"נפ ר"בבו רקיע הזש הארנו ןידנמ
w/oורי תכלל בוט 'פ ר"להק ' nא"עס ז"נד א"פ  

 רעיוביינ ןייע Kefr Menda ארקנ םויה דועו ידנמ
 270. איפארגאיג

 הרוגמ 'גרת GLeuchter 135 ומכ א'לב) אָּתְרְנִמ *
 ה"כ יומשל 'וריו 'קנוא 'גרת ןייע אתרנמ :
 ,א"מד ג"פ 'מוי v^ :ה"מ תבש «jy האלהו א"ל
 'פ ר"שהש iD פ"ס s'3 ,ג"כק " כ'רד 'תקיספ
 :ח"כ תוחנמ ןייע שדקמבש הרונמ ןינעבו .טעמכ

nix» (!5. [אקטנמ :יייכב ומכ ליצ] (אקונגמ) לאעמשי ילב תארקנו רוע לש הרוגח אקוסיר ףיירה ייפ 'pתצקו )*  

 יפתשנימר 3733 (+ aon עוטק יכ 'וכו ל"צ םגו יתמלשהש ומכ א"ד לי'צו י"כב הייכ )9 .ש"ע יב לטק 'עב האבוה וירבד

 .ייל ונינפלו ךורעבכ םו ש מ "3 273 םשו ס'ש "53 יב més יעב ה"'כו py היכו



QUI LORI ו y ^ m AM xo 

' [^4 

(ND — סמ — n33? 

sm je DOינוניב  jb bybס"לב ייפ יִסֶא  
 ^j איצומה 'פד ג'רב sie heilen) ןיאפרמ

 איממ רב יללטמו ob) ינייקש לכ Gy תבש)
 ה"כ ה"יחא]*  .ןיא פרמ 105 'יפ יללטמ אלו וסמד
 ןָּפַמ !b^ ןיאפרתמ ע"פדב לבא ט"ק י"כב ןוכנל

uenינוניב  byeתכשב 'יפב ח"רו ןיאפרמ ץובקב  
bu»השרפמ קר הלמה קיתעה אל (אנליוו : 

 ץובקה דועו ^C ןיאפרמ אוה אוהו s'y ידעסו ולעמ
 ע"ייע M^p תבש יִפַמ .דיחיהו (iv 'יטיג ןייפמ
 NDND ס"לבו .,ומוקמ םש ^5 Coop איח) 'א סא

 bb bb" דקנל כ'ג bon כ'או לעפב ינוניבה
"nnירבדל 'קנוא " (ybףאו :אפרא ינאו מ"ל  

 G'2 ^0 ילשמ anm יִפַמְד 'ב י"רתבו .אניסמ
 'טישפב ה"כו NE?D ביתכ ולאכ יִסאָמ : אָפְרַמ

"mon3^ קוספלו םש , n^םש 'גרתבו יסאמ  
 יסאמב (ד 2^ ביא) ללא יאפר 'גרתו .הָיְסאַמ

 — [ללא

bb» = npb מ"למ וניבר תעדל 'bo spe = DD 
 הכתה ןינע  zerschmelzen, zerfliessenיפלו

zerrei- דיב ךעממ po^ ע"למ b^ אריעז 'ר ^B 
  benרחא "יפלו  "ys.(םינפב יייע) מל"י  6000
zur 1181066 sein, die Mitte, 11816 הצחמ השענ 

  bildenןכו  (e y'bsיורשעמ שארב (* Wםימ
 ימלשורי ,וסמישמ םינומירה ( w'5'ך (ד"ע חימד

 ("ודי תחת לכואה ךעמתישמ אפי 'ר םשב אריעז
wb תומש) סמנו שמשה nm שלמ אוהש הארנו' 

 א"כ  QC['שוריב (* בוט רתוי 5[ (שוריפ) דועו

 וסינכישמ (%(םש ימלשוריב)  mmoיעב הנוי 'ר

 ןמ אמליד  pumוניחא הל עמש אוה אתדגאד
 ח"כ י'א םירבד) ונבבל תא וסמה  p,וניבבל ן ו ג ל

 ("זעל ןושל אוהש הארנו  unוניצמו .ופימ
 הכיא תליגמב  onm" onm) 'Dץפק (םילשודימ דח

 אתונחד ןוסימב  Cרמא 09 יוחנתכ) ונדמלי שארבו
 עיקרל  Cana.ןוסיָמב (עצמאב) דומעו — (8'2
 ונייהו ה"יחא]* ,(עצמאו ךות י"לב 'יפ 53"

nn 2וא לע ףוריצב םרוקה 'עמ)  nonsשארב 'ב  
auf den Theil יאנתב 'מולכ קלח "y ^p 

  (hin, mit Bedingungהיעק) 5'3 ףוסב " G'yחנה
mon ותנמ לע אלש רוטפ (C35 ןתונ ינאו ול 

  ^m bםשרג " bברע לש ותנמ לע אלש
  monתועמ ןתמ תעשב ברע ול רמא אל 'מולכ

 לע והולה  niערפא ינאש  C45םינושש שיו
 ה"כו הייחא]* ,שממ ותנומ א םישרפמו

 ,ותחטבה ותנומא ייפו 'וינשמבו 'וריו ילבבב 'גשמב
  pun qumהולמ 'כלה ם"במרה ןייע  moה"כפ

yp ב"בב ה"נכו -- .ט"כק 'יסר b^m רוטו א"לה 
 לע נ'שו א"עס א'נ מ"ב .ערפאש תנמ לע ב"ער

 'ישודיק .האנוא ילע ךל ןיאש תנמ " iלע הנתמ
 יל והריזחתש תנמ לע נ"שו םש ,ריזחהל תנמ

unb nis לע הינונמו y ה"סד ג"פ "seu ורי' 
 מ'ע םימעפ הברה א"ער ד'לק 'ילוח (' nלע

 ג"מ א"פ תובא .(תנמ  mio by,'וכו סרפ לבקל
 ה"ד ה"פ מ"ב 'ורי : תיבב דועו  i'yתולעל תנמב

 ה"פס יאמד 'תפסות 'פריא "5 ,'וכו דחא דלו ול
 תנמ לע ג"ונבו רתומ ןכ תנמב ומע הנתה םא
 'פריא י"כב םג 'ימעפ הברה ז"פר םשו .ןכ תושעל

 לע  nibש"ע ןכ  "yr[כ"פ ייטפשמ 'תליכמ —

 0905, 08 'ורו י"לב 'יפ וניכר תעדל) אָּתְנִמ
y'b3 Minze, mentha =פ"לבו ==  (yii 

 םגיפהו (" אתנימה ישרש (QUO ןיצקועב ק"פב
^p,שממ אטנימ זעלבו ('"ענענ לאעמשי 'לב  C 

 ןהה €" vb) n3ws ורמא לודג ללכב ימלשורי
 ןימסקורט (ריגרג םפרכ ןיתרכ 6 רבסכ זזנד
 ןכו ב'א) — xp םושמ בייח ענענ "ןימושכ
 ם"בטרה b^ ןכו ה"יחא]* ,('ורו י"לב ארקנ
 כ"ע ענענ ברעב ארקנה ןיממ אתנימהו 'צקועב
 רגאנה התנימ ג"עס 2757 Ye יאמד 'וריב ה'נכו
 ל"נה תבשב לבא Minze איה הזו .המצע ינפב
 Ammi אוהו אָתיִמא ל"צ תומוקמ "sm .מ"ק ףדבו

 — [ש"מו איננ y'"y (אהננ) «su ןינע ןכו

 ונינפלש תוינשמב ייל לבא ךל ןתא ינאו amb (.ב"לר ביבל ם"ד) bus יזכבו ילופאנ תוינשמבו ישוריב היכו )!
 .הימגר יבושתב ןכ w^ ילואו ל"נה .ביבל הימגר י'כב םג ייל .תמאבו zm טייק יייכב ייל (?  .םינושארה ייסופדבו !

vis (3 Eלצא אתנימ רייא 42 ןיצקועב ג"הר ייפב ,אתנמה טייק "53 :אתונמה םיטב ב"ה  nanאתימחה . y'"yג"הב)  
 צ"נלפפ וועל im אתימא םרוג שיירו אטימחו םיטב (הרושה שארב 78 מייקוצ) םש 'פריא 17531 ג'פס 'יאלכ 'תפסותב הייכו C אימת /

 שיימו (.אילק ,א"ח) אתימא עיייע (* | .לינה גיהר ייפמ קתעוה )* .8ע4 v5 קתענ ונממ רשא רייאלב לכה ייפ 1

 ןימושר טק י"כב )8 | .רגרג ע"פרשבו יוריבו ריפדב ןוכנל «ne ) .רפסב ס"טב רייפדבו 'ע "כב )5 .םש יעה ףוסב :
 םג יכ יל ררבוה התעו ó!) .ןפ מ בוט רתוי םיש י"כב לבא ונינפל היכו )? .ןיתושכ ירפו ישמא יפדבו ןימושב יוריבו
 יורשעמל שירה וקיתעה ןכו יוריבו טייק י"כב היכ )!5  .(םש) הירל ךייש (.דיפר ,ב"ח) לולג יעב אלילגרב "ג ni ייפ

jךו תב קדצ יכלמ 54 י"רהמ ייפבו וידי ע"פדבו  (DO ovvיורשעמב םיבממרהל מ"יפב ןכו  "yספורטיפא עייייעו )135.  

Xהפדה  sw mo pm15 | .יול רב עשוהי יר םשב יזפ רב הדוהי יר :אוה ארומא םשו )74 ( Visa nésבפה  bmימאו  

 sow ans 107 xm ל"תמעב יוועל m .תוגחד יצצמב חכתשאו ץפקו ג"ונב ('5 | .ןוי 'ל ו"ופדבו gmezzo ט'יאלב אוהו :
 | .וב םייטב ו"ופדבו ריפדב ןוכנל ה"ב )7 | .בטיה ps אלו ריכיאב
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 ריל לע ונייהו ונווכתנ דחא רבדל 5/5 וניבר ילוא
 הכילה 'יפו ל"נה 'צמא י"לל םג קתענ mo ל"נה
 דחא לכ bus אבו ךלה שמשהש לישבתה םע

by nonneהלילח רזוח ינש לישבתבו לישבתה  
 ךירעמב ןוסיט ה'נכו Gang ש"אלב םג ארקנ ןכלו
 ונדמלי שירב ןוסימ 'עב ל'זו ונאזנול מ'רל
 .ןוסימ ןוסימ אלא םהינפל יתסנכה אל די תביתכ

^bאיבוע נהנמכ אלו ודבל לישבת לישבת  
 me ילואו .כ'ע דחי ןילישבתה לכ ןיסינכמש
 לפנש («mon C ב'פר םיחספ 'תפסות ץובקב
 ג"ונבו bibi י"כב ה"כ רוסא הז ירה חמק ןכותל

 | -- [תיסמח ,תיסמה

spo םשה ונטמו אָסְמ D'53 np nob) NDD* 
 ךרומ 5/53 155 בל םע ףורצבו הכתה ןינע

(das Zerfliessen, Verzagenיתרש 'פ ר'כיאב  

 ipia ןייעו אבילד אָסְמְל ('א ייא יכיא) סמל שרד
 לעפמו ג"פר 'טוס 'תפסות (mob לעפנבו .ב"י ,א"כ
 ותוא לש vyry סמית א"פס ר'בד לעפנב ססמ

 ,שיאה

 'ע ףוספו /2 bb ע"ייע עצמא b^ ןווְסיִמ .ןוסימ *
 .'ב poo yy my .אָסִמ

die Steuern) jb *יאמד 'ורי (סמ מ"למ ץובקה  
'p ר'שהשב .ןיסמ ילעמ v'y 53 i'b 

 ןויטז ya וניבר "גו םיסמ i5 ם"ס ר"קיובו יתנוי
jy :vxs an)ןיספ )4 הרעה . 

 ל"צ ילוא ג'ע ח"כד ג'פר םיאלכ 7« ןיסמ *
 ,עצמא p^ ןוסימ

 ןיטיג v" (גצ8 אפור b "ON^ לעפמ) ןֶסיִמ *
 .'א סמ ע"ייע לעפהו ,ןסימ יוה :ג"מד א"פ

 .ןורחאה רפמ רחא ע"ייע (Gebund) אָרְסיִמ *

ein אמט "b אָביִפְמ ס"לבו N2NDD בָאְסִמ, * 
pbi sn3sDn5 הבקנלו (Unreiner 

Ay באס לעפמ 

 ע"ייעו מ"לב ןואס ייפ ירוס לקשמב אָנאָסִמ *
 .אנסמ

 אָנאָסמ * - (אָסָמ — םמ בפק

Mitte uésovילבו  pepתורוהל ןוילגמ אב עצמאב  
 ןיתשא יתבר 'פ ר"כיאב ה'נכו  .ןוסימב תלמ לע
 ךודה עצמאב םימ ןיתשה b^ אחרואד ןווסימב

"ni jy)הדוהי 'ר ןיבה ןכו .(ךרדל הנפנ ירכנ : ד"ק  
 רובד (ז"ימ ריבב רוצקב כ"ג 'ייעו לינה יוריב) "5 רב

 ןכ ושרד אתדנאד ןינבוו הנשמ לש וסמישמ
 060 לעפהמו uécov ל"נה י"למ ארקמ לש וסמה
 ימי וב הדי; היפ: יה א''ט) TA וקיתעה M" 'עו

 תישארכ) תב Uh) יג םירבד) qim ('ג ,ט"ל now ;'ל

 jon «a m5 רבדמב ;ח"כ ,ח'יכ mov) ging C ויט

vo)יכ בימ) תיצחמ 0,53 , o;יימחנ  inow (3 sn 

yuésov "yיצחב ט'כ ,ב"י 'ומשב ונממ לעפהו  
 וסימה ע"ייע my 6000076 0% 6% הלילה

 D' ד"פס ר"בב) וסמ ןכ ןיבה כ"מ לעבו (.ז"יר ,ג'יח)

O^לבא  y'"yופמ ] — 

Ofenschaufe] (רונת לש רתע ^^ פ"לב ND 
 (א"ער ma n*ym םידיפח 'פד 'מג C ףוסב
mesאכירחד אסמ יתייא אתינלפ הל  (nes C 
sinפד ג"רב .(*הסנכנ הדרמ איבהל איה ףא ' 

 הלקש ןטק ןהכ אכיל יאו «GU» mme המכ דע
 ונייח אסמ b" .ארונתב הל ידשו אסמ שירב הל
 ה"יחא]* | .רונתה ןמ nen תא הדורש ('הדרמ
 יתייא [a^ ל"נה תינעתב ןושארה ys" תמאבו
 NDD: תינעתב י"שריפו .אסמ םוקמב ךדרמ
 ('זעלב א"לאפ הדרמ םחלה וב ןיאיצומש רתע
 ל"נה תורוכבבו כ'ע איה אתלימ sn אסמו הדרמו
 Ofenkrücke fourgon צ"ל אוהו ן"וגרופ : אסמ זעול

 הראותמ אוהו .ג'ל 'ציבב דוא זעול ןכו דוא
 (11 הרעה א'פת (m יג דח 'עו ארתמ ע"ייע ל"זרדב
 ה"מגר 'יפב יתיארו .(' רומאכ ל"נה e/o spo "יפו
 תישאר :אסמ 'יפש Corn אקילייגנא 72( תורוכבל
 השקו Teig massa ר"לל ןויכו ןאכ דע הסיעה

 -- [ומלהל

missus ר"למ וניבר םג "Dam (ב"ר תעדל ND 
"D" eine Tracht, Gang Speisenבומ  

 שארב (הארוה התואמ 496% 406 yxes" י"למ
 (*סומגסה יבג לע בתוכ 05 «mn ונדמליב רבדיו
 — gon לישבתל ןירוק זעלב 'יפ שי אסימ המכ
 ה"יחא]* | mu» םילישבת ינימ ר"לב ב'אנ

mo (!י"כב היכ )?  ,שירב עיפדבו ,ב"הו ט"ק י"כב  yיתויא ןעכנימ סיש י"כב ג"הכו )5  .אכורחד עייפדבו  NDO 
 ונינפל ייאדכ ילויע יכהל אכא ףא הל הרמא וניבר סרג אלש עמשמ (+ .ךימחל ךירח אקד am ךיתפיר ךיל אכירהד
 Schaufel pala. רילב pelle צילב (* .הדרמ דוקנ ר"בו zm י"כב )5 :הייע דצ תינעתב סייד ןייעו ס''ש י"כב ייל ןכו

pn )סומגפא עיפרשבו סומגס :םש ריפדבו ט"ק י"כב סומגס יעב היכו )* 3813,  ,גיח ל"תמעל רעשוילפ תפסוה  
 ,אסימ ןוכ נל פומגס יעב לבא אפמ b'p יייכב (* .סומגסה ליצו
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 םשהמ לצאנה הבוסמ ראותמ ץובקה) ןיִּבּוסמ
(iהָּביִסִמ  bs ni55הביסמב ןיבשויה  

die an der Tafelrunde sitzenןייע וניבר "פו  

 רצ בירד יתקיספ) הרקע ינרד אקסיפ שארב (םינפב

 ויהש אלא ויה האל Cbw ןיבוסמ spy (: אימק
 nns .םילודגה b^ ,רקיע (' לחר ןישוע
 יפל אל לבא ךשמהה ןינעה יפל קר ןכ b^ וניבר

mnןיבשויש ימ רמול ול היה וז יפל יכ הלמה  : 
 םלאמש דצ לא םיכמסנ vn םיבושחהו הביסמב
 הליא שה ןיבופמה וארקנ ןכלו הליכא תעב
 לודנ יכ חכומ +:ו"מ 'וכרבטו םילודגהו םיבושחה
 < bm שרד רמאמה לעבו 'ו בס ע"ייע שארב בסימ
 ims 42. py. "y (א"ל :טיכ תישארב) הרקע

pmהרקיע :הרקע שוריפב (םש יתקיפפב)  jx! 

 םירמואה יונישב ורמאיו 'פ 'ז 'שרפ הבר תורב כ"ג
 אוה ךכיפל האל לשמ ןיבוסמ בור "גה םשו
 .'תקיספמ וניבר a^ ^33 רקיע לחר תא השוע
 רקיע ןיבוסמ בור :םשו א"ע פ"ר ר"בב כ"ג "יא

 ב'עס ט'ס ז"עב ה"נכו C) ^51 ךכיפל ויה האל לש
 ר"קיו ,ןיבוסמ םירכנ . . ןיבוסמ לארשי א"ער 'עו
 .ןיבוסמ לש שארב שיאה ותוא בישוהו ז"כפ

Cp wowןויצ ינב : pbsןיִיּבּוסְמ  = pam 
 'וכו .ןיבוסמה ps .ז"'מ mmus ,'וכו ןוהתוולשב
 ץוכקה m» — nio תא תיל : דיחיה Dv ז'עבו

 אָתִיְבּוסְמ [איהה bw] aevo :'ע ry נ'לב
 הביפטב יבשוימ תחא b^ 'וכו ארילקיא הל הרסמד
 — [ש"מו 'ו בסו 'ה בס ע"ייעו ש"ע א"עב 'יפ י"שרו

 ein mit Aesten bewach- 32D לעפמ) ְַּבְסִמ *
(sener Stockי'ג ךבס ע"ייע ג"מ ג"פ הרפס  

 י"למ 'ויתואה ךפיהב ילוא cbsips — ילכסמ
won px cupo = =תרבחמ  die Verbin- 

dungתוזורחמ ונייהו  (Sehnüreרכומה פ'רכ  DN 

 רמא Cb 275( תוריפ 351575 'מגב הניפסה

 לש תוזורחמ e" .ימותד ילבוסמב Cow בר רב

 ס"טב ג"ונב ה"יחא]* — .ילכב ןינתוג ןיאש ןמוש
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 yn» תלחתב ימושרה פ"למ הרזגל 53 ןכל הלמה
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 הלוע ססמו ,(הטמשנ «n' אתסמ ס"לבו ותסאמ

nyע"לב ה"כו תפאמ , "wnםפמה ע"ייע  JU) 
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 *Q) ויל ;'ה .יד .(v5 nU תרבחמ C) .יד 2 תומש)
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mwקזחל הלמה  ^pךירצ ןיאש ףא י'שו  
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 ולש ןיריטסמש ימ nes יתר 'תקיספ .ךלמ לש
 ww ךלש ןיריטפמ on המו ל"א ינב אוה ודיב
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 — t] ןירותסמ

Berather 1/59 י"למ ב"ר תעדל) רוטסמ ^n 

 (םינפב "יע אוה ס"מ ד"עפל לבא
 (גיפר3 map םיכלמ ינש ואביו 'פ ר'ב שרדמ
 רקש ברו רקש yp םודסב ויה םינייד ישאר השמח
 ג"ונבו ה"יחא]* | pm י"לב b^ ןירוטסמ ברו
 !p" כ"מה ^15 ןיריטסמ אוה יכ ןוכנהו ןיריטסמ

5"w pu onesתובית יתשב ל"צ  im»טחויטב  
 יטסמ 'עב יטסמ ןיד ומכ הזו ןיד יטסמ י"שרל
 : רדנפלק 'עב וניבר תובית יתשב סרג ןכו .ש'ע
 תחת) ןיווטסמ "נה הנש ב'רו .ש"ע ןיד הטסמ
 : ט'ק 'רהנסבו bum 'ינוי הלמ םעטמ (ןיריטסמ

 qm :ס"ד לצא 'קלי י"כבו) אניד ילצמ "א

 ןויכ ה"יחא]* | .ןרטסגמ ע'ייע ינרטסמ ₪
 — [ש"מו ש"ע ןורתסגמ 'על

 איפאב Mysien 21056< "53 wow =) אָיְסִמ
 ^s תישארע ךשמ CO 'מויד ק"פב (הנטקה | =
 .סהיתו ךשמ ('יט ל שו רי 'גרת ןכו איסומ הז 02
 אייסנא 'ב י"רתבו איפוא 'א י"רתב ג"ונב ה"יחא]*
 sp 'ליגמ 'והיבו ןמגרותמב ה"כו אייסומ ל'צו
 לכב ש"מ ןייעו .אינסיא ז"לפר ר"בב לבא : א'עד

 — (Ge'bp aer] יקיינא 'עב הז

 !?«Greisen- n מ'לב p" ביס לעפמ) ּוביִסִמ *
^b» (alterיִאְמ הליד וביסמ ב"עס ה"ס  

 .התונקזב 'יפ אתתיא ךהד הלע יוהית

POS *לעפאב לעופ ינוניב)  jeםיאפור 'יפ יפא  
(eilendסמ ע"ייע + ו'נ ןיטיג  JR 

 םינילמ ומכ) ליעפהב mb "uy לעפמ) תיִסַמ *
 טרפב הערל הצעו יורג ןינע (ןול ןמ

DD"ופק תיִּסַמ * =  

nbi 553 ומכ sob bye) אנוטסמ ,יִטְסַמ * 
 das Abweichen רשיה ךודמ הייטנ ןינע

"bob pu Gon yz) me גרתב' Gom Recht 
 חרוא ינמ וטה .רוטסמ y'"y ןיד יטסמ ןינעה הזמו
 ףראטסקוב ^33 ה"כ אנוטסממ אנולטבא GP ייל םש)

 .אתרסממ ג"ונבו

 uoo 'ורו י"לב pu עילב) יִביִטְסַמ

(Mastix,ר'ב שרדמ  

 תאכנ 'איצ פיס רבש שי יכ בקעי אריו תשרפ
 ימור י"לב 'יפ יכיטסמ טולו הועש o) ,ג"מ .תושארב)
 תולעות ול שיו yy reb ףטונה ףרש po לאעמשיו
 .אכיטצמ םהב בותכ תואהסונב "w .האופרב
 DN" 'פדב לבא אבטצומ ר'בב ג"ונב ה"יחא]*
 זמר ץקמ 'קליב mr אכטצמ ןוכנל א"ת תנש
 Uy ו"עלב קיטסמ ןמש po ב'נו אכוטצמ ט"מק
 תבש 'תפסותב טרופריא י"כב יתאצמ ב'ר ^3

ps 0 "nןמזב יתמיא תבשב יכיטסמ ןיסעול  
 יבטסומ 'יגה םש ןעיוו י"כבו ^51 האופרל ןיוכתמש
 הארג לבא ,ב'ר 'יגכ ל"צ םלוכבו ןיכתסומ ג"ונבו
 ב"עס ג"ל 'ציבב 'יפש nb הזו י"שר סרג הככ יכ
 ותוא pup ע"לב : אקתסומב איהה אינת יכ
 ש"מו קתסמ 'עב ןוכנ רתויה p" ןייע לבא יקתסומ
 רפס םואינילפ ןייע האופרב תלעותה ןינעבו —

'p 3^פ א"כ רפס ;ו"ל ' [v3 — 

mastiche 

 Lat oi ע'למ (p^ (תופטסומ) תופמּוסִמ *
 ע"ייע א"מ א"פ יאמד spalten) עקבתמ

 .ףטס

 ^0 uuoTá- "bb (ןירוטסמ) ןיריטסמ — רשסמ
 die Geheimnisse, 008 4X 00 דס

(das Mysteriumיכ 63 א"נ 'שרפ 'בר תישארבב  

 יכאלמ v0) 8( בקעי gun שירבו ונחנא םיתיחשמ
 ןינע b^ ה"בקה לש ןיריטפמ ולינש Uy תרשה
 יל D תילארשי השא ןב "sx 'בר 'רקיוב .רתס
 ינב לש ןיריטסמב (G^ 73 mme לוחב והנמטיו
 ינב רפסמ היהו &C י'ב ?oye ד"הה ורבק לארשי
 דוס ימורו י"לב p^ ב"א) -- ,םיה לוחכ לארשי
 pnm דוס קיתעה םודותו ה"יחא]* ,(רתסו
 לאינד) זר וקיתעה םינקז y3 (n YS' בויא ;7^ ,היכ

 'ע וקיתעה ןכו (טיכ .ז"כ ^D .חיי ,' םש) ַאְזְר )0,

 הלמ y ("e" ריכ ייעשי) t* םודותו סליקע םינקז
 ע"ייע ןיריטסמ ילעב א'עפ ר"ב ה'נכו — ל"נה "נוי

 .יית ע"פ רשבו ר"פרב היכ )!
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 'ע oy 'עה הז ללכנ י"כבו ע"פדב יכ עדו —
 ןינע ונל 'יפ 'עה הז יכ ודירפהל ךירצו םדוקה
 | ל"נה מ'למ הלמה mum wspops א"לבו תֶכָפִמ
 ליעפההו ל"נה ע"ל תארוהב ךסנ = ךסמ לעפמו
 pem השלש [vos €« ח'פ תבש 'תפסותב
 ג"ע י"ד b תבש "ורי ,ךסימהו amem "p תבש

 םשהו .'לכ תכסימ םושמ . . ךסימ םושמ בייח
cyרכזוה ליעפהה  "mהכסמ ב'מ פ'ס ר"משב  

 םתגרא העו nios 'מולכ תורודל ןָּתְכַפָה הער
 inaen ותרוקנ םאו א"לב כ"מ 'יפב ןייע ^C תורודל
 שרדו 0 27( הָכְסַה ע"ייע רחא b^ ול שי זא
 שארב 5735 ייטפוש) n3pn ומכ n) 35 תומש) הכסמ

ma Cynל'זרדב לגרוה לקשמה  yיעב ליעל  
 התאו תכסמה vos ח"ל רומזמ swa הליאשהבו
 הזיא תכרעמב הוטמו גראל לאשוה דועו .גרואה
 םירבדה ym הגירא 'יפ dextus ר"לב ה"כו דומיל
 כ"ד ב'פ 'רהנס 'וריב .אוה בוט קברל ורמאיש דע
 ('* תורודל תכסמ העבק 5 22 ביש) ךסיו שרד ג"ע
 | 'םשו ,יתירחא אתכסמב + , אתכסמ אהב :'ג תבש

 אבט אמוי אנדיבע היתכסמ םילשד ב"עס ח'יק
qiינב א'עפ ג"נ "יבוריע  mmmאתכטמ ולגד  

 אתכסמ ולנ אלד לילג ינב ןדיב ןתרות המייקתנ
 ,אתכסמ ילג אל לואש אתכסמ ילג דוד 'כו
 ןלפ אתכסמו ןלפ אתכסמ ןותמיקוא :^ 'וירוה
 תוחנמ s אתכסמ . < הז קרפ sys 'ח 'ירדנ .'וכו
 nb חיתפ b 'דהנס ,ארקעתיא אתכסמ .'ז
 המה םישש איה תחא b" ר"שהש :ץובקהו אתכסמב
 לש תוויתְכְמִמ םישש וליא (ח ,'ו ש"חש) תוכלמ
 תויתכסמה וליא ד'ק רומזמ ט"וש 'רדמ ,'וכו תוכלה
 א"עב b^ אתכסמ 'עב ב"רו — 'וכו ארפק רבד

 — [ש'ע

YD 3ףדרנ מ"למ)  Dyגזָמ  (den Wein mischen 
 pnpi5 'מגב לאעמשי 'ר 'פב ז'עב
C nmaאעב (:ח"כ  cubן ו המ ים א  

oj"אנא וגזמ אמיא ל"א והמ יוג וכסמש ךסנ  
 b/w C2 ,ימ ילשמ) ny הכסמ .אנימאק ביתכדכ
 ה"יחא]* | .דוחל םימכח ןושלו mno הרות ןושל
 סרג כ"מו איגנ וב ךומסל אביס obs ר"קיוב

 .anreizen, verlocken zum Gótzendienst) ז"על

 0"טמ) י"מ םשו .חידמהו תיסמה ד"מ ז'פ 'דהנס
 תא תיסמה טוידהה הז תיסמה 'שוריה ^3 יפכ

Cerאלקש ןייעו  sewטגב ' JD ^mi 
 טוידה הז תיסמה ד"ע ו'טד ז'טפס «no 'ורי
 תיסמ ד"ע ה"כד ז"פ 'דהנס 'ורי .טוידהה הז תיסינהו
 . . ךומנ ןושלב רמוא חידמהו maa ןושלב רמוא
 ןושלב 'מוא (mue שדוקה ןושלב רמוא תיסמ
 ךייח תיסמ יל תארק b' י"כב : ב"ס תוכרב ,טוידה

"wvנ"רד תובא .ץובקהו ךלישכמ ג"ונב דתיסמ  
 prem םיִתיִסַמַהו ז"טסס

op gm» 39021הכתהו הקיצי ונינע ט"למ ךסנ  
(giessenפיס ר"ב) יקננא 6 םוליב ךסומ  

o^ה"יחא|* — ,(*[פלב] (סולוב) 'עבו יקננא 'עב  
 gegossenes Gützenbild מ"לב הָכָּפַמ 'םשה ונממו
 .םיכוסינ םהש bw לע הכסמ א"פר םישודק ארפס
 םינפוא המכב הכסמ מ"ל שרד 'ב'מ p'b ר"משבו

 — [ש'ע

 יזימ םיטפוש) מ"לב das Gewebe תֶכְּמִמ =) ךסמ 2
 >> ע"לב ךסנ = ךסמ לעפהמ € גיי

 יתשבו (GU ^553 א"כפ עגונהב Geben גרא
 (דימ) תוליהאב ח"פ ןיאיבמ שיב .(דמועה
 תגרואשכ השאה ינפלש תכסמ b" .חסורפה תכסמ
 יינעת) הלכד אתכסמב 'יפאו .הינפל הפורפ םלועל
 לכ] הלכ 'עב ונשריפ רבכ (*(ביער טימ יישוריק ^
 s (*ןו עמ ש 'ר 'מ גב תואיצמ ולא 'פב ]2

Gb dונשמ ילימ .'ג ינהב  Cpוהילימב  
 האוקש אתכסמ אזיפשואבו אירופב (" אתכסמב
 היל ןניקזחמ אל היתארק אל יכ עדוי יניא רמאו
 6 [ירמאד ל"צ] (רמאד) ןנברכ Capt ירקשב
 ךנושל דמל bp') זמריאב יקלי rp יטוז א"ד un תוכרב)

 יתטמ יתשמיש אל רמאי ןכו ,עדוי יניא רמול
 יכ ינפמ תיבה לעב ורבכש חרואה הניש ow ןכו
 "תכדכ ותיבל וכליו םדא ינב ושיגרי 'אלש דחפ
 י'וגו לודג .לוקב והער «que 0^ ow .ילשמ)
 yi Qoo פישב) מ"בל ח'ר pb^ קתעוה ה"יחא]*
 ,א"ער ז"ט 'יכרעו ,לא ה'ד ,'ל 'ישוריק 'פסות 33

 .יב סלב יעב Días (a jy" עיפדשבו ced n5 )?  .טוידהה תא תיפמהו טוידה הז תיפמה תוינשמבו ילבבבו .(
 Di נישו שרופמ (nU 'א שפנ yn היכו ימא יפדבו טייק ייכב ןוכנל ה"כ )* sp ,ביח ; האלהו :נייק wm עיייע (:
 יישודיקב ומכ וניבר סרוג היה ןאכו יג לכ יעב .ה"כו הלב סייש (vaa הלבד תכסמ תינעתב גיונב )5  .שימ אייופ ייעגנ
 יעב הכו ריפדבו 'ע v3 ה"כ (5 .יג לכ יעב םייונש תצקב כ"ג אבוהש (אנליוו (bw תינעתב חייר «sei mu לינה
 יפב היכו )9 .לא הייד .יל 'ישודיק יופסותב היכו תכסמב ג"ונבו m/s "יפב היכו (5 ,ונשמד pan יריבע גיונב )7 ,בגנ

nm )'% nmןושלמ אוהו איירדל ןותיתשיא אתשיב יתשמ ר"אלב  onte5 !( ק"ב ילבב ןויעו aen ?') ה"כ vaaיע  

 .ימא o ו"ופדבו יסוי ט"ק י"כבו nw ר"פדב גה'כ ('* .ר"פדבו

24* 
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 לאומשל ^ ,ו"ט  sw;'ח ^ םילהתל ;'ה
 'טוס לעפאב ונממ לעפהו 'ז ,ב"כ ילשמל ^&

 א"ם ר"מש  y'"yר'שהש ,'א ןכסמ  'b:ינכשמ
(ni 3 onn) דרוה 'גרתו .הצורנ ךירחא 22095 

\ buy ונעי 'גותו ,(ויסכנמ "Tin ל"זר ישלמ) ןכסמת 

  espסש)  "^n quib Cn mייעשי) ואכדת 3/
 ר"מש .א"י 'טוס ןָבְסַמְתִמ לעפתאבו .ןינכסממ (ו"ט

 הזל םדוקה ע"ייע א"פ  am;'ה ב א'של
Y'3 ^ ב ילשמל ;'ח', wy א"י ,ד"ל םילהתל; 

 ר"קיו אָתּונְכְסִמ ס"לב ומכ םשהו .'ט ,'ל ;א'כ
 ינבשמ 'פ ר'שהש .ז"יק 5/51 'תקיספ ה"לפ ג'יפ
 ,6חייפק יביח) ש"מו 'ב אזרב ע"ייעו 'ב אקרע ע"ייע

 רוציקב דועו ; א" ,'ו ילשמ' ;'ה ,'ב א"של 'גרתו
— ^ n יעשיל ;'ט /n םירבדל 'גרת ּוניִּבְסִמ 

 ט"לב לעופה לצאנ 1560 ראותהמו .תּונָּבְסִמ ט"לבו

  "ye" j2p5מ 5] —

 סרג ןכ יכ (*ןיקסמ ע'ייע (Otoschue ןיכסמ 8
 qn לעב

 -behindernd, auf ךסכס מ"למ ינוניכ) תֶכְסְכַסִמ
 ןילוחב א"פב הורשכ 4

 5n m) "לח ריצק לגממ yin 'מגב
 ןושלמ ב"א) -- .) GE) דחא דצמ תכסכסמ
 ןכו לובלב ןושל 03 5^ ייעשי) םירצמ יתכסכסו
 יכ הב עגונה תלקלקמ דחא דצמ איהש המיגפה
 ג"ונב ה"יחא]* .(השיגרמ וניא רחאה דצמ
 י"כה רתיב לבא ךורעב ט'ק י"כב «nu תכסכוסמ
 "לוחל י"כ ה"טגר b3" ה"כו תכסכסמ ע"פדבו
 Mmm) א"ייע תרנוא ןכו (:צ"ר ףד אקילייגנא י"כ ץבוקב)

 המיגפ y Tn" תבכעמ b^ לעופ ינוניב אוה "כ
 y" דיה הרְנמו תלבלבמ p" תכסכסמ ןכו ןיכסבש

 -- [המיגפ

 D" רכס ע"ייע דועו ,'ו תובותכ הירכוסמ *

ny) ND20D 7€ק"פב (יינפב ןייע מ"למ ביר  
 שדקמ שיאה 'פבו 6" תוינעתד

 127 ןילאושש לכ אלא G'ys £5( 'ישודיקב
 תכסמ p" (*הלכ תכסמב "פאו ורמואו C ודומלתב
 a» wo .לארשי עמשו תכסה ןושלמ העומש

C8העומשט םילבוקמ ויה הפ לעבש הרות ירבד יכ  
 ןירבעמ דציכ שירב אתעמש ןינע הזו העומש לא
 אל לואש אתכסמ ילג דוד (איעס $2 ןיבוריעב

 .'ג קסמ )*  .םה םירישע ויריבחו עיר יכו םש יקליב )5 sy י"כב ה"כ )*

POI VAN ו וש ו יצאה רול So sy i 

- qD53 חפק 
 83 ארקנה רמ בשע וב קיתמהלל "יפו איננ

 ןפואב 'א גס 'עב סרג wm 'קליה i^ ש"ע 'וכו
 - [ש"מו ש"ע רחא =

 מ"למ ןכס ןמ לעופב לועפ ינוניב i355 — ןכסמ
 geführdet sein) ('ט י' תלהק) םב ןכסי

 pa המ (א'עס חימד ויפ) טג ילבקתה 'פב ימלשורי
 ץפקש ןכוסמ ץרא ךודב הלוח ('ןכופמל הלוח
 (א' (*ןינעל ןכו 'מגב 'טוסד ק"פב .ילוחה וילע
 רמא דח לאומשו בר 00 ייא תומש) תונכסמ ירע
 ןמ אוה לפונ םימעפ 'מולכ ןהילעב תא תונכסמש
 ןגרוהו םישנאה לע ןיגבה ben םימעפו תמו ןינבה
 יומבי) רמ רמאד ןהילעב תא תונכסממש רמא דחו

Csה"יחא]* — .ןכסמתמ ןינכב קסועה לכ  "y 
 ךורעה 'יפכ חכומ םשמו תונכסממש T'3 י"שריפ
 ,סהינוב תא תונכסממש 'יגה םשו א'פ ר'משב ה"כו
 ל"זררב דוע xb" ליעפההו תּונְּכַסְמש לעיפהו

y'"yםשה םשו ןכס  ND230 ,n220לועפ ינוניבו  
 ןכוסמ + ב"ס תוכרב ,ןָּבּוסְמַה ףא :ה"ס ןיטיגב דוע
 ו"טפר תבש 'תפסות .ןכוסמה א"מ ו"פ nnb ,אוה
 75 ילוח תנכוסמ הבקנלו ןכוסמ אוהש ינפמ )6(

 — [ד'פס תוריזנ 'תפסות :םשו

eros) 1205ע'לב ה'כו  Qeאָניִּבְסַמ ס"לבו  ^p 
 ונדמליב ein Armer, Bedürftiger) ןויבא

 'קליב ייא לבא n5 קלב יוחנתב) בקעי ךילהא ובוט המ

 mw3 ןכסמה תמכחו ('וחנת םישב ט"פקתת יר תלהק

 םה םיוישע ('םימכחה לכ 7 se) (o3 תלהק)
 jm maus לע הרזג ןירזוגש ןהירבד םיעמשנש
 דמלמש הרות יובדמ ןכסטש הז אלא ןימייקמ
 ןניא .וירבד ךכיפל םייקמ וניא אוחו םירחאל
 ינא יתרמאו 'פ ר"להקבו הייחא]" .ןיעמשנ
 היוזב ןכסמ היהש ע"ר לש ותמכח יכו :הזל בורק
 . . וירבדב ןכסמו בשוי אוהש ןקז הז אלא התיה
 .וירבד [ןיכסמש] (ןיכסממש) ימ אלא ןכסמ ןיא יוה
 ארוק המלו בוט רצי הז :הב אצמו 'פ ר'להקבו
 לש ןבור ןיאו תוירבה לכב יוצמ וניאש ןכסמ ותוא
 הוה xy ח'ד ביפ מ'ב 7v 205 ןיעמשנ תוירב
 ריתע vy ז"לד ז"פ תועובש cv .ןיכסמ שניא
 'פ הבר תור .ש"ע 'וכו אתיב ונ ןכסמו אקוש וג
 ןקזמ ןכפסמ רוחב השאה תבהוא : הכורב רמאיו
 py2po רשעמ .ט"יד ie 'טוס 'ורי ץובקהו רישע
 םירבדל 'א יורי 'גרת ןייע דועו op רשעמ ^5

ag (!המ  paהמ ןכופמ  paהלוח . 
phos )5(*  .ודומילב הכלה רבד תיגעתב ודוסילב רחא רבד : יודיקב )* .תחא חורמ גיונב )5 .ךורע ייכב  TY py 

 ,'ב ךסמ



 189 םמסמ ?

 י"כבו .ל"נה .ה"מגר ^53 ה"כו סמיסמ 'יגב הכורא

 — ([םימסמ ס"טב ג"ונבו סמסמ ס"ש

 חורה navim ny תחנה \-< ע"למ 575( סמְסִמ 1
(beruhigen, besünfügen ——ץלוחה 'פב  

UTD בופ יתופכט CRT. P351: 532 
 י'שרפ הבר 'שארב .םיציבבו בלחב היל אסמסממ
 רמא :יארית לא תדלימה הל רטאתו 0'פ  ג'פ
 תעשב הל רמוא היח לש השפנ ןיסמסממ ךכ ול

nonתרלי רכז ןב 05 יארית לא , 

 JY] יסמ .אסמ Cy ףדרנ ססמ ומכ ^5( סֶמְסִמ 2
 -besu ךלכולמ הז Y! zerfliessen" הכתה

seinןילוחד ג"רב (861  Cmאנמיפ אמלרו  mnהיל  
 יסומסמ היל (*יסמסמד אישרשמ בר רמא היונב
 'ב הכלהב C "er וב ראשי אלש ("וכלכלמ, "פ
 אזווא רב אוהה (ח'כ ^5( ףועב דחא טחושה 'פד

mm]סמסממ יכ אתא אבר יב  myפבו .אמד ' 
 אוהה (C2» DU באזה תפורדו 'מגב תופרט וליא
 אינק ('יניבל לע ישא בר יב הוהד C [sms רב
 רשבה סמסמתנ .אמד היעוק סמסממ יכ אתא
 לכ סמסמתנ ימד ^« n וניא וליאכ ותוא ןיאור
 (םש יח רשב לע ודימעמו ("ודרוג אפורהש
 Oy o ("הש קמה המהבר 'פד ג"סבו
 םש) ("הרזישה הרבתשנ 'מגב mes וליא 'פב
 y3 ^p' רבכ לוספ סמסמתנ לוספ ךרמוה 6ה'מ
 «m םירמוא םימכחו 'מגב תלפמה 'פבו .("זמ

C2תלפמה רמתיא  (wwןיסמסומ  "p 
 ילכ ןוגכ s'b .רועה תחת קומינ וינפ רשבש
 «pi אוה סמסמ ה"יחא]* — C ףרצנש תוכתמ
 תיסמנ לעפנ 'ב pb ע"יע .ססמ jb לפלפ
 ^3 ה"גכו סמסמתנ לפלפתנהו ab 'טוס 'תפסות
 .רופא היעמ ינב וסמסמתנ ."מד ח"פ תומורת

 לועפ ינוניב אוה הדנבו ^s» ome yy m 'ילוח
 .ח"כד b" 'דהנס 'וריב mo ("' ןיסמסּוממ תחת
 ןה ןיסמסוממ ןיאצוי ma ירבד) ןהש העשב
 'א םירבדל 'א י"רתו .ד"יפ ר"דמב 'ייעו 'וכו םירמ
 'גרת ד יהיע םילהת (pus .ןסימסמ : וסמה ח"כ
 דכ n G2 /e" בי) תסמל .ןיססמתמ דכ

 ו וו
oes v DASS MA ₪ aM TM (ו  

  cumאָתְְַמ =
 .תוארוה הרומו תועומש רמוא b^ אתכסמ 53
 אוה תכסמ יכ י"שריפמ חכומ ןכו הייחא]
 D/3 ןיא ל"נה מ"למ ב"ר תרזג לבא ש"ע העומש
 אתכסמ תלמבו תישרש איה תכסה ןמ ויתה יכ
 ש"מ ןייעו ש"ע 'ב ךסמ 'עב ש"מכ ןוכנהו אל

enaםידיסחה רפס םשב תוינשמה 'יפל החיתפב  
^bםש ףעתסנ גשומ ותואמו -- ט"כקתת  King 

Sata mn41 םעלרעפל ש"טע ןייע ] — 

 .סיילס ע'ייע סיילוסמ .איילוסמ *

 ןויצה 'ב קרפ ע'ייע Kamm קרסמ b" אָלְסְלִסִמ *
 nop 'פ ר'כיאמ

 ע"ייע ה"יחא]* — .אמסמ ןבא ע"ייע אָמְסִמ ₪
 םיכירצ םש וניבר b^ יפל 3^ .א"חב

 ein ותקתעהו (םּוש מ"לב) םּופ לעפמ רוזנל ונא
[hingelegter Stein — 

 152 D semissis" ר"לב 009% י"למ) סמסמ

semi asםאה יצח  (halber Assק"פב  

 P"" הטורפב םירמוא ה"יבו (''מ ג ב! "שודיקד
 — jn תועבטמ p C^ ןיקנירטנוק ינש סמיסמ )2^
 «n הייחא]* ,(םיסימס ר"לב ארקנ 300
 י"כב) ןינורטנוק ינש סמסימ ה"פס ב"ב 'תפסותב
 ינש רסיא DU ץובקהו .ןיפירטנוק ג"ונבו ('פריא
 א"פ 'ישודיק 'ורי (םיסימסומ יישודיקב) ןיסמסימ

nיתש סימיסמ ןיסימיסמ ינש ןוידנופ ד"ע  
 -- [תוטורפ

 6 יפ (AT םגלפכא 'עב 'טושרה ע'למ) סמיסמ
^bדואמ רקי  (hochgeschütztסמיסמ ילכ  

 (*ס גל סכ א 'עב ונשריפ רבכ Gr amo : ויכ יגיגח)
 יריקיד bbb יצע וניבו b^ םשו ה"יחא]*
 ןוכנל םשו "?Gu סישכ) 'גיגחב m^ "p3 ה"כו

^anסוגלסכא , ^b»י"כ ה"מגר  "mbייכ ץבוקב)  
 p^ סמיסמ ילכו ..סוגלוטבא ם"טב 6 טיל ףד יגגא

yyןכו כ"ע הברה רקי  payהתביתכו ,ע"לב הלמה  
 הרבה ןמיסל ד"ויה אב ףילאה םוקמבו סַמאסמ

 :ןאכ פיק y" (v2 קנירטנק יעב הייכו רייפדב היכו ד"ל ,יב יא 0n ייכב mo )*  ..ריפדמ ץוח עייפדב ייל )!

 .ןינורטנוק ה/יפס ביב 'תפסותל יפריא יייכבו ןיקנורטנוק ג"ונבו ןיקנירדגוק ב"ה י"כבו ע"פד ייגכ ןיקירדנוק ל"צו .ןיסירדנוק

ss (3 Dי"כב ןוכנל  Ya .סגלסבא ו"ופדבו ב"ה י"כבו ,סנלסכא טייק י"כבו .רייפדבו רייב דיל יבו יא  *) v33ר"פרבו . 

 ילייגנא v3 ץבוקב) 'ילוחל vi הימגר ייפמ pnyw )^  .טיטב :ה"מגר ייפב (5  .םמסממ גזונבו ה"מגר ייפב היכו )5

 דע WD רב אוהה ןמ טמשנ עיפדב )5 | .וניברכ 'יפ הז ירחאש ןויצב לבא ושתכמו וכעממ ייפ י"שרו (ב"ע פ"ר ףד
 ,ר"פדב ה"כ )7 wy י"כב קר ma (5 — amp ל"צ ורדוק .ז"ע יילוחבו ('% 02235 ב"ה י"כב )?  .אזווא רב אוהה

 ר'פדב הייכ ('* .וינפש ימ גיונב )14 .םייונישה ג"שו ['ב] זמ ליצו םמ פ"טב ריפדבו 7 כתכב )! .הרדישה עייפרשב)

 .שמשמ SR טרמ יךעמ On טעמ ע"ייע ותמגורו (5 ,ףרשנש ייכב לבא y'bs ראשבו



| 

1 

 תומכי 'ורי ג'ע .ב'לד ה"פ םיחספ יורי ,'וכו רמסמ
 ,(ארמסימכ) ארמסמכ 722 אעיבק ג"ע ג"יד ג'יפ

n'b vp"לג .ע"ייע 'וכו ןאכ תעבק רמסמ הזיא  
cm o7ךתולעהב 'מוחנת ,6 ט'ער  ^pהמל ו'מ  

 תורמסמ ןירוק ונאו GU יב"י תלהק תורמשמכ ביתכ
 םה ךבלב רמסמכ םתוא תעבק םאש ךדמלל
 yop ינב רזעלא i732 ץובקחו sms ןירמשמ
 ד"יפ ר'דמבו .ח"כד b "roD" 'ורי ,תורמסמ הב
 ןנקיתכ ןהילעב יפמ ןיאצוי הרות ירבדש העשב

qnתפסות .'וכו םיעוטנ תורמסמכ ןהיעמושל ןיברע ' 
 ,הלעמלמ הברה תורמסמ השעו ה'פ) "פר תבש
 דועו :ןיפינפהו תורמסמה ג"פ מ"ב 'ילכ 'תפסות
 ,ביכ יא י"הרו 0 ann ייעשי) מ"לב ומכ ז"לב ץובקה

€iובקגו < ., םירטסמ וכותל ןימטה ח'ס פ'ס ר'ב  
 ייעשיל 'ר ," מריל 'גרתבו ויעמ ינב תא םירמסמ

onnוגממ לעפהו .איירמסמ ל"נה י'הדלו ;ןירמסמ  
SD nivו'פ .תבש 'ורי  "uen gUד"י : YO 

 דח לכ ד"ע ח'עד ג'פר 'גינח 'ורי ,רמוסמה לדנס
 ןודכ דע . . היונב יל עבקו רמסמ רח ביסנ דחו

 — [אְרְמַחִמ אפיכ ירקתמ

buo nos *םיטמק ול שיש ימ + ע"למ  
(Faltenתרמסמה ב"פס "יעגנ 'תפסות  

 3i" אבוה ז"מ Yn 'יעגנל ש"רבו 'וכו תלבויהו
 ינשמבש ,ןיטמקה אוה sum ד"עפלו C תורמסמה
 ןילודלדהו תולביה s^ םש 'ז 'נשמבו ,ו"פ 'יעגנב 'ח

 ,6: .YD unn 'ך לד ךרע ןייע

DOO ₪סמ ךוע ןייע  C 

7M05 =) אנסמ  NONDOןואס ומכ ייפ 'ס"לב  
 'גרת Schuh, Beschuhung) מ"לב

QWלענ  mew»0 ידי"  Tippאנטמ , 
 ןמגרותמה | ןייע 'גותב הבוה cmm ה"יהא]*
 :םימעפ 'בורל v" 'גרתב יכ נ"שו יוועלל ר"תמעבו

^wהפי הלוע וניא ללכה הז לכא ,אנאסמ ף'לאב  
 ט"שב .ל'זרדב .ןכו יאיבהש תואמגודהמ .חכומדכ
 ךוע «p :ר'ע ידהנסב ומכ ף'לאב בורל ילבב
 .'וכו יאערכמ ברד .אנאסמ ,ט"מ 'ישוריק .אקרע
 םימלוטד ע"ייע אנורטמד אנאסמ ב"נו א"מפ ר"ב
 הוה :םשו אנאפמ אפילש הוה «a ןיטיגב ,ש"מו
 דח הירצ vn 'פ ר"'כיאבו ,'וכו אנאסמ DD" םייס

 , ₪ וילי וי ווי י ולח < וואו 7-6.

ue P " / 

"eM — Db? xpאנסמ  

 7 ט"יפ תבש v3" סמסמימ לבא — .ןיסמסמתמ
"v שמשממ תחת ס"מ .ט'ד m'b ומבי' "m 

 :ג'ג :ה"מ bw" הָסְמְסַמ : םשהו .םש שרפמה
 — [הכרמה 'עו 'ב זמ ע"ייע הכרמה וכפה

 (היזבזב ע"ייע Más פ'לב דש «cv היסמסמ *
 ל"נה 'עב ג"הכ היסמסמ D" תבש

 "35 ל"צו היטמסמ ס"ש י'כבו הייסמ סמ ג"ונבו
 ס"ש רי בתכבו ךיסמסמ תבשב ךומסב ה"כו ךורעה
 ל"נה 'עב הז שחל .תודוא יתכראה רבכו ךייסמסמ

 ,6 איל ,כיח)

 Terrasse des Altars) הרזע 'גות) אתפמסמ

 ('ה לודגה הרזעה דע הנטקה הרזעהמ
 א תסמסמ דעו אתריעז א תסמסממ 'גרת ^C ,ג'מ 'קזחי)
 «ma ה"'חא]* — .(בותכ אתמסמ ב"א) -- .אתבר

 "שרו ^D ,ה"מ 'םשו 'כ "i קופפ םש 'קזחיב
 ?nex ןושל 'יפו אמתסמ פרוג ןושארה ןויצל
 דיסו תפזמ ps יקולח ןבלמה תא אלממ היהש

 — [ש'ע 'וכו

"SDמ"למ)  msiאַרָמְסִמ .א'לבו ג\+-< ע"לב  
 תבש השא המב 'פב Nagel, Stift) דתי

 ןכש b^ האופר םושמ (C בולצה רמסמב (ינשמב .ז'ס
 הליחת ותוא ןיתיממ תולתל בייחתנש ימ ךרד
 ןילותו ץעב רטסמ ול ןיעבוקו ותוא ןיטשופ ה"חאו
 (הימ) יילכב 3^ 'פב תעבטב .רמסמ ותואב ותוא
 אמט וב לעונו חתופ תויהל וניקתהש רמסמ
 ידכ יושע רמסמה םא 'יפ רוהט הרימשל יושעהו
 האמוט לבקמו ילכ אוה ירה תלדה תא וב חותפל
 דבאי אלש רמסמה רוטשל ידכ .תלדב ww םאו
 רחא ילכ Dp ובועמ ('ונפוטציש דע רוהמ
 וב 'עבוקש Co ינחלוש לש רמסמ .ילכ היחיו
 ידכ וינפל הבישומש ןמז לכ וינפלש )* תולבטה
 רמסמ (ג'מ איפ «py .לובט שירב ,לופת אלש
 (*רמסמ ומכ רככה jb אצויה קצב b^ .רככה רחאש

n"המוד םחלה ירוחא ןישועש רככה ןמיס  
 םישוריפ ינש איבה ש"רו ה"יחא]* .רמסמל
 ד"מ םש 'ילכב ה"נכו — ,ש"ע ומצע םשב הלא
 ,תועש ןבאו ערג ע"ייע תועשה ןכאו עדגה רמסמ
 ב"פר ב"ב 'וריב ומכ אוהו ידרגה רמסמ םש 'ילכבו
 .אניזח ע"ייע ב"מ ד"יפ ^55 .אלוונד ארמסמ + ג'יד
 ושארב השעש לקמ )"9 ד"יפ תבש אתפסות

s (!יייכב ןוכנל  y *) ילופאנ יוינשמבו יוריב היכו יציניוו 'פדב ה"כ mb)ייכבו ר"פדב לבא  ryבולצה ןמ  
 לע חיכומ was ייפ לבא ונינפל היכו ונפרציש טייק י"כב לבא 'מאו ans ריפדב ה"כ )3  .ילבב ס"שב ונינפל wn ןכו

 5 .אלבטה ב"הו u'p י"כב )* .םיסופדה .ייג יאתפסותבש .תולמה יופב מ"קוצ יהו )* 42 דצ x35 mb ייפב :אוה .ןכו
b 

 ,הז ול pan יתעדי :אלו תרתפמה שיירה יוגש בתכ LXXIV רצ
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 פ רילהקב יכ D 'שלמ וניבר nu הארמ
vmmםיתלד  ^b3^ תלהק) הנחטה לוק לפשב ( 

 י"שריפמ חכומ ןכו qe sob תילד ידי לע
 א'הה הז eb mmm .ש"ע תלהקל ע'בארו
 תא Wu ךירעה ןוכנו העיריה 'ה ונייהו תישומש
 ,ו"ל תבשבו םש יילוחב י"שרו .ם"ימ תואב הלמה
 ר"ל wu ל"יפניצ vy הלמה mb pbbn ה'ד

 תינשה הבק ןכ הארקנו moy האמ "ייפ
 «^j הבש םיטמקה בור רובעב mem תומהבב
 י"שר ןכ זעול אלילבוה «ox C sre m סואינילפ
 תוסוכ תיב ע"ייע ססמה sun אוהו ר"ל 'כוסב

G'y mאלילבה 5  xmהיעק ] — 

 -uecós י"לב p^ יִלּוטְסּופַמ — אָלֶטֶסּוסָמ ₪
 ינש ןיב חויר שונ)\סש tad 7 קא

 Raum zwischen דחוימה חמשה תדמ אוהו םידומע

(Gwei Sáulenתועובש 'פ ימלשוריד תועובש תכסמ  
 [Drm (יווחד) ךשמ «men o דילד גיפ) םיתש

 n" י"לב b^ אלטסוסמ (*אינמת לע ('דוביע
"mayינש ןיב חוי ר קיודמ רתויו ה"יחא]*  

 דיבע ל"נה םירדנ v3" "יאש המ הזו םידומע
 ל"צו אלוטססמ [ינמות] (ינמוע) לע ירוא
 ל"צו 'לוטסוסמ תועובש 'וריב ה"כו ילוטסוסמ

 -- [ילוטסוסמ

 םוקממ קתעה ןינע (qo) לעפמ) מ"למ) עָּסַמ *
 das Fortziehen, das Aufbrechen) םוקמל

(des Lagers)ר"שהש  ^D 'bןידדונתמ :תאז  

 א"עס א"ל ה"ר תּועְסַמ ץובקהו .'וכו עסמל עסממ
 .א"פר ר"בד 'ב D^ 'בדמב 'מוחנת ה'כפ ר"מש

 ny" Dy הבכרהב [yb ומכ (QD לעפמ) ַעיִסַמ *
^bןורכזמ הרסה ) ^vעיסמ ר'פר 'ינעת  

 G/25, יג'ח עיסה ,חיסה ע"ייע תעד

 הקובא b my^ מ"למ הָאָשַמ ומכ) הָעָּסַמ *
 ב"פר ה"ר 'תפסות 'פריא י"כ 1

 ץובקח םש דועו תויעסמ ןיעיסמ ויה הנושארב א'פ
niypeא אש ע"ייעו תועוסמ ,תואושמ ו"ו י"כבו ' 

 .האושמ 'עו
now"ףַסָי לעפמ) אָפְסּומ  j'yרבדל תפסות  

 Ansatz הלפתל וא תונברקל וא דחא
(Zusatz (Zusatzopfer, Zusatzgebet)ה"מ ה"פ ^55  

qqינאסמ ןירת םש ץובקהו , n'y nינאסמ .ב"כ  
 — [יאנסמ יל ףולש : ב'כ 'ישודיק ,ימכוא

 רומשל ילכ ט.<< y'bs ל'נ) אָחְנְסִמ ,אָנאָסַמ *
 לעפמ המודכו bb ןוגכ המ רבד וב

 א"כד MD יאמד ^" Behiültniss) זנגו רמש ט\<
 אתנסמ איהה . , יניאתד אנאסמ אדח . now ד"ע
 ר"בב תמאבו םינאת אלמ 5p 'יפ "וכו יל תחלשד

 ,(לס 400006 י"לב) ליטרק T 'יא ם"ם

 b^ אָניִנַפ ירופה ראותהמו po לעפמ) אננסמ *
 בהז אננסמ םשהו gelüuter קקוזמ

 3^ ייעשי) .םתכמ 'גרת elüutertes Gold) קקוזמ
 .ריפואד אננסמ ג"

Qr ינש 1023 > v'53 jo (לעפמ nost 
 ןויקנל לאשוהו חוצחצו השיטל ןינע

 Seiher) םשהו seihen תלוספה jb לכאמ וא הקשמה
nowם'לק ,ר"לק  : "vתבש  $'b3תננסמ 7^4  

 omn לש

ny? opתעדלו )^ ^ ייעשי) ססמ ןינעמ וניבר  
 (םינפב y Rindsdarm, omasum^ ר"למ 3'2

 תוסוכה תיבו םסמה vn יילוח תופרט ולא 'פב
"bססמה ארקנ לכאמה תלכעמש יפל אכמוטסא  

 יישרפמ שיו .ססונ סוסמַכ n'm לנה ?ye" ומכ
as" nר"בב ,(וסמה הכש  'bשרפבו 'ד ' 

 ןתג wow דע בלח האלמ איהש הרעקל .('ד"י
 בלחה וסמ הכותל ןתנשמ ףפור בלחה וסמ הכותל
 ינכיתת בלחכ אלה ^G /« בויא רמאש אוה הפוק
 דחא ר"לב סוסמוה p^ ב'א) — ,יגאיפקת הניבנכו

jbךדיב הלעי הז ללכו הרג תולעמה תומהבה יברק  
 םיסרכ השלש ןהל שי תורוהטה תומהבה לכ
 שי ןהלש רדבכל םג תונוא שי ןהלש האירלו
 תומהבה ןכ אל תוכתוחמ םהלש תוילכהו תוגוא
 דבכה ןכו האירהו ןהל דחא סרכ יכ תואמטה
 השלשה דגנכו םהמ תחא לכ תחא הכיתח תוילכהו
 םיסרכ םג שי תוווהטה תומהבל שיש םיסרכ
 רחא סרכו ןבקרקו per תורוהט תופועל השלש
 ה"יחא]* — (םיפרכ שי םירוהטה םינדל םג ןטק
 ןיב ב"ר תערל ןיב יתשריס 0" orm םסמה 'עב
 וז mms העדל היאר יתאבהו וניבו תעדל
 ימרא לקשמ םגו .ש"ע ר"להקו ח"יפו Tb ר"קיומ

yw (! .ופמ  ?( ייכב ה"ב vm)וילעו  piso ioi .ךורעב ןושלה  ?( oU)יופקה בלחהמ םואינילפ 373 רבד  
 ל"צו ינמוע סייטב יירדנ וריב )5 ry זילד yao יירדנ ורוב «iso דיבע ליצו דיביע imi (+ .ש"ע םייבצה תביקבש

 .ינמות



 Furcht, Ehrfureht) דחפ 'יפ b5* לעפמ) איִּפְסַמ "
 ותשמ 'גרתו C יא'ל בויא דחפ 'גרת

noU?)יאימ  O^י"כו םיסופד תצקבו .הייפסממ  

 .היפייסממ

 v^ מ"ד 'וריב הברה Zweifel pep) ומכ) קפְסִמ *
 ןיסינכמ םתא המל :ז'נד א'פ ה'ר

 המל התא .ח"נד ביפ ben nm קפסמל םכמצע
 םשו .ט"יד lb 'טוס 'ורי ,קפסמל ךמצע התסנכה
 .הזה קפסמל המצע הסינכהש ינפמ 7^5 ד"פר
 ךטצע סינכהל תיאר המ y ט"מד ח'פ "טיג 'ורי
 ידיל ואב דקפיו 'פ ר"תסא ,הבורמה הזה קפסימל

 ,הזה קפסמה

 תוידע Zahl, Zahlung) ןינמ ןינע מ'למ) רָּפְסִמ *
 אצת יכ יופס .תורודה רפסמ ט"מ ב'פ

 ,םיעבראל TD job םיעברא רפסמב ו"פר 5
mobאנימא הוה רפסמב םיעברא ביתכ יא : ב"כ  

 םיעברא רפסטב ביתכד אתשה אניינמב םיעברא
 'עו תוקלמ ע"ייע םיעבראה תא םכוס אוהש ןינמ
 םכוס תואפריגה תוושהל ש"מו 020 ע"ייעו ,דרמ

wb "by eonינוומשה . 

n3x| ועת ^b) D'"580D םִיִרָּפְסִמ .אָרָּפְסִמ, * 
 ,Seheermesser  אָתְרַפְסַמ ,אָרְּפְסַמ "לב

(Zwiekmesserדהנס ,'וכו ארפסמ יתייא )72 ב"ב ' 
xיל ובה :םש ,'וכו ארפסמ יל יתייא ליז א'ער  
 ,יו רבדמכ רעת 'גרתו .אתרפסמ היל ובהיו ארפסמ

amm C s/n;זיט ;יה יג" םיטפוש) הרומ , (q" 

 ח"מ ז'טפ 'ילכ תרפסמ לצא יגוזב ל"זרדבו ,רפסמ
 תרפסמ א'ימ ג"יפ םש ,םיירפסמו תרפסמ קית
 ר"פדו י"כ 'יג יפכ 'א רפס ע"ייע םינשל הקלחנש
 Grvs imb תבש) םיקרפ לש תרופסמ םג נ'שו

om»תפסותב "יאדכ תרפסמ ל'צו ונינפל ' "bs 
 םיירפפמב אל לבא רעתב :ז" ק"מ ,ג'פר מ"ב
 אל לבא תרפסמבו ןיכסב א'ער ב'פד ג"פ ק"מ 'ורי

 .ש"מו ירטסוגנ ע"ייעו ,םיירפסמב

 רב nmm יר ,ד"מ mb" (יטרפ «pw אתרפסמ *

 : םשו ib ר"בב אוה ןכו אתרפסמ

 .ןדוי 'ר

b^» pptע"למ  jy j^ oy qui o^»התירכ  
 -herabpflücken, herab הריקעו ךותיחו

 ויו v33 ה"כ )5 .5« ויתורהט בר רמ א גיונב (+

pe = pp * 

"NEUSS do RUNE NAT d. 

 בצק

 םשו '3 ףס ע"יע הרויה ףסומ . . רונתה ףסומ

 א"יפ nb 'תפסותב םימעפ הברה «'n ףיסומ 'ינה
ay55 'תפסות .טיט לש ףסומ א"ימ םש ^55 ^ 

 א"עס ח'כ תוכרב -- .ףסומ ול השע ר"פס ק'ב
nnsהליגמ .ףסומ ןברק .ר'כ תבש ,ףסומ לש  

 ג'טד ו"פ 'מוי 'ורי 2( ףסומ וב שיש לכ ,א"כ
 א'עס ויכ תוכרב ץובקהו הפסומ ינפמ דכ ר"ע
 םשו ,ןיפסומה תלפת ב'ער ח"כ םש ,ןיפסומ לשו
 ןיפסומד אתולצ ב'ער pen ןיפסומ לש הלפת א"עס

ryייִסְסּומר אתולצ :'ד  

 :ז"חא אבה ע"ייע תופוסמ *

 ,Verzüunung רדג sepes ר'למ ילוא) םפיסמ

(Zaunתורובח ש מח 'מ ג ב רדה 'פב ') 
(Oy my»)לבא ספיסמב תקולחמ ןמחנ ר"א  

 ןפתושה שארב C. ^53 הושע הציחמב
Ca ov»אמלעב ספיסמב אל לתוכ ואל יאמ . 

 6 תשלובל ךמפר 'מגב רכושה 'פב ז'עב
 ןיאמט ויתווהט ('ספיסמב וקלחש רצח 6«
 ןואגה "פ .6(ךסנ p השוע וניא ('יוגבו
 -- :תונולח תונולח וב שיש לולח לתוכ ספיסמ
 ה"יחא]* | .(עצמאב לולח רבד י"לב b^ ב"א)
 הציחמ מ"כב p^ י"שרו (' 6207606 bb" ןויכ ב"ר
 ח'רו ap תציחמ 2/20 י"כ ה"מגר p^ ןכו הכומנ
 — ייזראד אקסיפ p Gon^ פישב) םש 'וריעל

ry "v mu»הקולחד רצח ב'עס ד"טד ה'פ  
 + . ןכא רורצ C"D ח"פס תבש 'תפסות .ספיסמב
 ילואו תופוסמ טרופריא י"כבו ספיסמ ןתושעל ידכ
 .הציחמ ונייהו עצמאב חויר *\-+ ע"למו רקיעה אוה
 להאל הסכמ תישעו ב'כת זמר ידוקפ 'קלי ץובקהו

 ( O^ v2 moe[תויושע ויה ןיספיסמ ןימכ —

 Mesopotamien, Mscozocauíx) י"לב) אימטופסמ

 לא ('G ה'מ תשרפ הבר תישארבב
 יעש) ץראה תוצקמ ךיתקזחה רשא :םרבא ארית

(bo(סיפר) א"ס תשרפב .היתורבחמו אימטופסמ  

sesאימטופסממ [אבש] +" יג 000 םיכשח ךלה ' 
 םירהנ םרא יימורו י"לב b^ ב"א) — .היתורבחמו

 ומטופ ךות 'יפ וסמ םירהנ ינש na תבשוי איהש

 ךות 466 = pio ל'צ ה"יחא]* | (י"לב רהנ
 םרא הככ וקיתעה םינקז 'עו .חסז6 סומטופ
 n) ,'ג ייטפוש ; יד ג"כ םירבד ;" SUD תושארב) םירהנ

 — ])*.^ 5 .יב gw ;יכ ה"כ תישארב) ןדפ ןכו

vb vu oma (t *) ריפדבו י"כב ה"כ )3  ,י"כב ה"כ. 

 ג"ןנב . )* 6 ם"טב nen 67 ,wnm ריטב רעלזייא 'ה ש"מ jy )7 .ר"פדבו י'כב ה"כ (%  .ר"פדבו

 .אימפסא 'עו אימטופסא ע"ייע ךורעה ייגכ ל"צ םהינשבו אימטופסאמ ליפס רייבבו אימפסאמ
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 אוהו ןיקיסמ ^35 תחצנ היאר וזו sepe : קיתעה |
 ,הטיהלבו תוקקותשהו הואתב לכואה 'יפ ל"נה ע"למ
 ו"טד ז'ט פ"ס תבש v" עצב עצוב ונינע דועו
 םינסמחה ןיב ךקסע b^ ןיקיסמב תושעל ךפוס ד"ע
 ןיקיסמה ןמ «T» n ו"פ יאמד 'ורי .ןיסנאהו

sowהדנב דיחיהו  ys VDלש ותחפשב השעמ  
 ז"עבו ("א"עפ 'ט םיחספבו י'וכו ןומירב דחא קיסמ

ioקיצמ לש "גה ז'ט פ'ס 'ולהא 'תפסותו  
[ms — 

2454 yrbs 555,455 פ"לב ppp = קסמ 
(Moschus, 200/06, museus ^0) י"לב 

 pon לע .cry s veo ןיכרבמ דציכ ףוסב ימלשורי
 (ינימב בוט חיו ןתנ רשא TO ןיקפומ
 ןימ לאעמשיו om" י"לב p^ ב"א) — .(" םימשב
 בותכ ונלש תואחסונבו קשמ ע"ייע םשב םש
 יכ רתוי ןכתת ונלש ^3 ה"יחא]* (ןיכסומ
 וא) ןיקסומ ^31 יסרפו ע"לב 2 תמועל sm ף'כה
 קשומ 'יגו ל"נה תיסרפ הלמ by הפי הלוע (ןיכסומ

ny3509 הלמ  m9דועו .קשמ עילע  

^ 

 — [םייונישה נ"שו ןוטיילפ ע"ייע

das Aufgehen, pb3 (לעפ לש רוקמ pop" 
(ufsteigenקסימ 'ה ,ב"ע םילהת 'גרת  

 'א י"רתבו אתצירק קפימ 'ו ,'ג ש"השל ,אשמש
 ,אתצירק moy קסימ v ,ב"ל תישארבל

 טשפומ םש) אתיקופמ ,אָּפְקּופְמ .אקָפמ *
 das הלעמ moy "יפו קסנ .לעפמ

GHinaufsteigen, die Anhóheייהד) ותילעו 'גרת  
 ט"מ ab 'ירבדל 'א י"רת ,היתקסמו )055
 'גרת ה"כו אתיקופמ 'ד v5 'דמבלו ,אתקוסמ
 b) ,ביל 'ב י"הד ;'ה ,חיימ יימרי ;יה vo ייעשי) הלעמ

 יחייכ יירבדל v5; ,יכ תומשל יא vm) Pipes ץובקהו

 (דילק--כיק monm תולעמה ריש םגרותמ ןכו "מ
 ר"להקב ה"כו pes jen תיא ח'יפ ר"קיוב רכז ילבו
 היתיקוסמ 'יא ביעי הכיא 'פ ר'כיאבו ,הובגמ םג 'פ

moידיל יבדמ) הלעמ ינורמש 'גרתב  (C0ע"ייעו  
nnbע"ומב . 

a M—Á 

 גצק

(Geissenייעכנב ב"פב  CUרדועכ האונ שיאה  
 תא ןהכל תואוהל אבשכ ערוצמה b^ .קסומכו
 ואריש דע ודי היבגמ םיתז קסומכ ודי היבגמ ועגנ
 תגרואכ p^ 6 ןידמועב תגרואכ השאהו ויחש
 תינמיה הדי היבגהל הכררש (" דמועה תכסמב
 ייעג) תילאמשל ןתשפב «me .(*היחש הארנו

^n (ceהדי היבגהל הכרד ןתשפב הווטה  
 ולאבו ןהכה הנארי אלו 6 היחש הארמו תילאמשה
 יעב קסומ ונשריפ רבכו .םירתסה ןיב ןיארנ ןינינע

ontייפ םשנ סיפר יא! 'ב.רא 09 הילהא]% +  
 יתאבה םשו ש"ע םיתיזב טקול pay קסומ יכ וניבר

NS5 יג יפל ג ג'ע תבש \ :ט"פ \מ"במ " ^n 
 יאמד 'ורי ףיסוהל שיו ,י'דו ג"ע ט'ד Ue תבש

Ye»ה"כד  : mmתפסותב ה"כו ןמשב קוסמל ' 
 'וכרב יתפסות ,םיתיזב וקסומל :םשו ("ו"פר יאמד

T'EDםיתיזב ןיקסומו , pen63 טיפס תבשל  
 ויתיז קסומה י"פר 'ורהטל םש ,קסומהו רצוקה
 5/20 nw .ןקסמשמ . + ןקסמ אלש דע םא ,'וכו
 ,ריִצק לקשמכ) pos םשהו ,ןיקוסמ םיתיז ט'פר
 DN םש 'ורהט 'תפסות ,םיתיזה תטיקל b^ וריִצְּב
 ה"פ 'ורשעמ v^ ,'וכו המדאה ינפ לע קיסמ שי
 םינש 'ג ,ד"יד ג"פ ב'ב rv ,קיסמ יתיז ד"ע א"נד
 תומכי 'ורי ,קיפמ םינש 'ג ריצב nus 'ג ריצק

Bbילבב 'ייעו קיסמ סנכנו ריצב אצי ד"ע ר"יד  
 לע ףא ינרזוג 4^ תבש טשפומ םשו :ז'טק 'ומבי
 Dipbb 'ג "pibe :ו"ל ב"ב ץובקהו ,הקיסמה
 y" רועו רדע ע"ייע ל"נה yan" 'נשמ b^ ןינעבו
 ט"יותבו nw ד"בארה 'יפבו ל"נה עירזת ארפסב

 — [ו"טפס ר'קיו 'ייע דועו 'יעגנל

 עצוב .2\-< olus ע'למ אקיפמ .קיפמ =) קסמ
 -der Gierige, Hab המ רבדל קקותשמו עצב
 וריבחמ הדש לזוגה ליכאמו לזוגה 'פב 80
 ןאמ C "pj) (נשמב :זיטק "p ןיקיסמ הולטנו

in?םירב) יתכד שבתשמ אל ןיקיצמ  Q2 n'a 
 שבתשמ אל ןיקיסמ ינתד ןאמו קוצמבו רוצמב
 הינינסהחי ןנימגרתמ לצלצה שריי (בימ פש) ייתכד
 ןיאקס ץובקהו הברא ןימ אוהו ה"יחא]* = .האקס

manםש םירבדל 'ב י"רתו .אקס ע"ייע ^  

 "43 (bw םירמעב ו"ש B/D ר"קיובו 'ירמועכ 'ד קרפ 'ג ישרפ םיעגנד DD) עירזת ארפסב לבא ייעגנד יגשמב חיכ )!

 .תדמועח איבה ט"יותהו ידמועב ו"ופדב לבא ימאו ר"פדבו י"כב הי'כ )? .דיבארה םשב שיימו םש ייעגנל םייות ןייעו ךורעה

(aויופדבו ,ר''פדבו ייכב היכ  nuuיפדבו  "Dbהיהש ס"טב גארפו ימאו ליזאב . +) םשו ^anר ' nmmהווטכ ףא רמוא  

 וניבר סרג אל ןכו ךורעב יילש ומכ ףא וסרג אלש הארנ הקינמו היד .זיפ הדנ 'ופסותמ לבא ל"נה ארפסב היכו ^«(
 n»3 )7 | .ויתיז an" םשו )8 mm ע"פדשבו ,ר"פדבו ט"ק י"כב ה"כ )5  .יופסותה וסרג אלש ומכו תכרועכ השאה

 «33 היכ (? > ,ימורב an b" י"כבו )9 .האקס יעב ןוכנלו ם"טב היניסחי םשו 'ציגיוו 'פדמ ץוח ע"פרבו י"כב ןוכנל

 .יוכו בוט חיר ןתנ רשא ךורב רמייד ןיכסומ ןהא 35023 (1% 37m טיק

29 
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"iDסילב)  sobלעפמנ רושמ מלב ג\<= ע'לב  
  (die Sügo CNגיבק תבש) יילכה לכ 'פב :
i3^ ביש) הרגמב םשיו ,לודגה C seb ץוח ees 

 רסמו יל  pnmהוגמב תוררגמ .ןירטמב
 ה"יחא]* — .[ןירסמב ןרסממ 'גרת] )^0 ,ז א'מ)

," "yp? "n3 ה'נכו — ע"ומב 'א 30) y""y 
 ;ו"מ  "mmbvi^ Tbןיראסמב :םשו 'ג /5 'א

Yy ג"נד ג"פ mw "v ל"נה יברע לקשמב. sm 
 ו"פ ר"ב .רסמ ןימכ היושעה  "Db5רסונ אוהש הזה

Ságe אוהו א"לב אנעז םייס 330 ק"העו .ץעב 
 ט"יאלב ה"כו  segaהז י"עו  mbשרשב ק"דרה

 -- [זעלב א'גיש הרגמ תא ררג

Ange- ןישלמ "p אָרּוסָמ ס"לב אָרוסָמ — "DD 
im Geheimen ;** ע"למ ber, Denunciant 

  (verliumdenק"בד ג"רב . C7'כ תותירכד ג"רבו 6

 ו לגפמ יטועמל  ^p (! 3105םיוגל ורבח רסומה.
 םיוגל ורבח ןוממ רסמ וא ודי לע ןוממ שנענו

yy nons םלשל בייח םידע שי'. DN 
 כ"ג םשו (אנליוו סישב) ק"בל ח'ר 'יפמ קתעוה 31^

 ל"צו רפומ  n5) wo'יפב  mex'ותירכל י"כ
  som ibm onוריבח לש ונוממ לע ןישלמה

^p ףדלו n pub י"שריפב ה"כו כ'ע םיוגל 
 אל ,ב"ס ףדב לבא רוסמ ה'ד  ^bלזגנ תנקת
 ה"ד 'ופסותה םש ןייעו רוסמב  whyט"יות לעבו

 'ירדנב  Unרוסמ לועפ לקשמה לע ךיראה ג'מ
 אבוהו) ןינעה לכ ש"ע רסומ הרואכל תויהל ךירצש

web םלענ כ"חמבו (quon ma ע'בשפהב תצק 
 ושמתשה הנוכבש ל"נו ,רומאכ ירומ לקשמב אוהש

  ma 55ןמ ולירבהל וצרש ינפמ ירוסה לקשמה
 רסומה  puוריבח לע (^ nקיב :זיט  Cowאוהש

"p ךיניבו יניב 'ה טופשי ומכ הובגל pun תרסמ 
 תורזכב דעו רוסמ ןמ ץובקהו .ל"גה ה'רל י"שריפ

  nierתורוסמה +תוקּוניִת ,תוטּוקְל ,תוחוקל
 ^ q^ mו'טד א"פ האיפ 'ורי ,א'עס ז"צ 'דהנס

  ^v i'vד"כד ט"פס 'טוס  j'yז"טפס ג'רד תובא
YO ק"ב תּוריִסְמ טשפומ םשו .תיסמ ,'ו ןמ yy 

 — Angeberei] אָתּוריִסְמ ס"לב ה"כו

 דצק (ארוסמ — רסמ — אָנְקְסמ *

 לאשוהו Anhühe n2y2 פ"לב קסנ לעפמ) אָנְקְסַמ *
 רבד הזיאמ וא העומשה ןמ הלועש המל

(Sehluss, Endérgebnissיה דיל ידמב הלעמ 'גרת ; 
um M NUS ND yeואו יב ;זיכ  

 mo ^b ,יאוה יכה אנקסמו ב"ער ר"י 'ליגמ .אנקסמ
 ימייק אנקסמאו ב"עס Tb p'3 .ךכ ול התלעש

"bלע  mbתרחואמה ירבע 'שלבו ,יאק תועמשמה  
 .אתתעמשר אנקסמ 'ימעפ הברה

 "ו

by popsעילמ  m3 wl JAןינע רקש  
 -An הקיפדב הגיהנו תולדתשהו תוריהמ

(reiben (zum raschen Gehen)רומא הבר 'רקיוב  

 שארבו o2 ('םלו על nw 36( םינהכה לא
 רצ כירד 'תקספ [הנשה שארד 'תקספבו ל"צ] תוקספ
 (' אנדיקסמ 0^ mo ייעשי) ליעוהל ךדמלמ ('+ג'נק
 יתשריפ (" אתרותב דיקפמד ("אס ס מ ('ןידהכ ךל
 םהב בותכ תואחסונ שי ב"א) -- .('קרפה שארב
 DN שיא רסיי רשאכ יכ 'גרתו .ש"ירב שיו ת"לדב
 ,(הירב תי $22 רקסמד אמכיה Cn /m םירבד) ונב

 כ'ג "יא ש"ירב "נו ,'א v" יגרתב ה"כ ה"יחא]*
 תלדב ןוכנהו ד הרעהב ל"נה 'ומוקמה ינשב 'קליב
 י"שריפ ןכו .ש"ע דקס 'עמ חכומ ןכו ל"נה ע"למ
 ןירוק אתקיספ לש wb י"ע ד"י ,'א 'כיאב רקשנ
 'קיספבו ר"קיובו כ"ע רקבה דטלמ אדקסמ ןברדל
 bt" ומכו רקבה ד מ למ ומכ ךדמלמ שרד 3^5
 רימת ךמע היהא 'מולכ bn דקש שרשב ק"ררה
 הגיהנהל הרפב דימת קבד דמלמהש ומכ ךגיהנהל
 'עב T'D3 בתכאש המ "ייע i'm םשב ש'מו ל"כע

 — ['ג רקס

 ןועמש ר"ע ח"סד ג"פס "רוכיב יורי ( םוקסמ *
 סוקסמדב ל"צ םוקסמ דכ הוה sm רב

 בותכ השמ ינפבו ,ןישאטארק 'פדב ןוילגב 'יאדכו
 ןכסמ תחת ס'ט ילואו כ'ע ןכסמ 'למ דואמ ינע
 לוגיע היה אלש דע תוינעה תילכתב היה יכ
 םימכחל אל םגו יולע ירק ןנחוי 'ר m הילכימ
 םימכחל אל םגו 'פ ר"להקבו םש "רוכב .v לוכאל
 לבא אבא רב ןועמש 'ו 'ע ה'דסב ןויצ יפכ

 b^ הארו יתבש 'פ ר"להקב ונינפל

(iייכב היב  v53 (? quy3 .ישרפבו ביה ) ya mU»ה"כו אנדקפמ ר"קיו םשב דקש שרש קייררב היכו )^ .אסאסמ  

 br" ר"פרבו ביה ייכב ןוכנל m )5  .ןידהב ס"טב ליזאבו 'זיפ יפדב (5  .דיקסמ 'קיספבו ר'יקיוב ג"ונבו ישמא יפדב
 רתי it NDNDD עיייעו anim ידב spo] ל"צ] (pb) יעב אספא (nnm אקסמ תחת 'ציניוו יפדב ל"צכו ימאו ליסאבו
 לבא ב"פשת יר סחנפ 'קליבו ה"מרת זמר רומא יקליב היכו את רפ א ד ה ל דיקסמ 'קיספבו דקסמ pni (* .םייונש
 .זיטד *r פיר םש ימגבו ינשמב יוריבו יוינשמב ה"כו רפמה ןמ גונב )? .אסאסמ 'עב ליר S) .א תר ו ת ל :איבה קידר

m )91  .ר"פרבו דיל ב'ה ויו ייכב !) ne»ע'פרשבו ר'פדבו י"בכ ןוכנל  punיק"בב היכו רסומ םשו 'ציניוו יפרמ  
 ,יותירכב ה"כו DD) קיבב ס"ש (vi33 סיגושארה "סופרב לבא ר"פדב ל"שרהמה תהגה יפכ (ע"בשפהב ייאדכ ירסומ אלו)
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 רב הבר רמא אמעט יאמ הנק אל רגה יסכנבו
 םדאכ nom) ןושל יאמ יל הרבסא ('ידיא
 הוושקש לנח sym 6'ח "D ורבחל רבד רסומש
 לופיקב ןיכילשמ םימעפו תכשמנו המהכה וב

(inimהמהבה לע לכח  omהרפב ןכ השע  
 nop אל רשא )2 יטיי יבדמב) יאנש םושמ הלוספ

(C "by moy6 ר*שו איבמורפ ןוגכ הריסומ, ]^5[  
 כ"ע ה"יחא]* — .'הל ("יוארב המהב לכ רספאו
 הרפב «pr ווילנא(,  «n מ"בל m^ "ss קתעוה
 הרשק .2 תבשבו הרישכ . . הרסומב הרשק
 ד"וי ילב ג'הכו (''רספא י"שריפו הרסומב הילעב
 : ח"נ ow לבא הרסומב וילעב ורשק :ה"מ ק"בב
 ןושל יאמ ס'שה b" יכ ףא .הריסומב :ט'צ
 ןושלמ ונניא 'וכו רבד 30150 םדאכ . , הריסומ
 ונממו רסא Dy ףדרנ רפי לעפמ םא יכ הריסמ

«pipזיק ; יג ,'ב םילהת)  G'b sep i7?נ"לב הזמו  = 

 תרוסאמ ןמ עוטק אוהו )75 ייכ «pm תירבה תרוסמ
o»)קידר  jm (^eתאזה ןושלה תליפנ ונאצמ  

 Y^ ,והמ הרסומב הל רסמ :ד"מד ב'פ 'יטינ 'וריב
 pep" םילמג הרשע ול ויה .ס"ר א"פ 'ישודיק
 ץובקהו .'וכו םהמ דחא לש הרסומ ול רסמ הזב הז
 תורסומ יתש )^ יזיטק םילהת) ירסומ שרד ,ז"ע 'ומבי

 — ]^«: םתחתפ ילע ויהש

 p^ הרוסמ ינורמש 5« soo ס"לב) אָרְסיִמ *
 ארפימ יתבר 'פ ר"כיא Gebund) הדוגא

 אתרסימ חופתכ 'פ ר"שהשב הבקנלו .ןיסחד
m'9 G/3 ,3^ mb) בוזא תדוגא ^5  דאיזוב 

 תרסא 'לקנואב) בוזא תרסמ C) ינורמש יגרתב
 ייעיבש 'וריבו .םש  ר"כיא ןיִרְסיִמ ץובקהו ,(בוזיאד
 הז םגו .'וכו יבולד noe רשע ןועט .ר"לד ב"פס

 ,רושק ןינע רסא = רסי לעפמ

 ררוס b" ונממ ראותהו 200 לעפמ) ןְּבְרְסִמ *
(der sich weigert, ungehorsamגרת ' 

 'ב ,ה"ס 'יעשי 'גרתבו ןברסמ Cn my םילהת) ררוס
 :ברס ע"ייעו ,אנברסמ

 יקסיירוטו (םינפב 'ייע םייסרפ לש דיא) (?) ידרסמ
 םוי'מגב ז'עד ק"פב jo ינקרהומ

 = שידרסמ — רָמ

 לאשוהו דיב רבד תניתנ (pus wow רַסַמ *
 שפנו ,רובד ,תויתוא עברא ןב ov תניתנל

die Aussprache des Tetragramm, Worte mit- 

(heilen, Leben preisgebenישודיק ' .N'pןב םש  

 ,'וכו ןהידימלתל ותוא ןירסומ םימכח תויתוא עברא
 'וכו היל רסמ אנאו אתיא ד"ע מ'ד Y'b "bv 'ורי
 .. שרופמה םש הידיב הוה לכה תא 'פ ר'להק
 quyn לכ ש"ע היל רסמימד שנ רב יכה תיא רמא
 לכל רפמנ היה 'נושארב : םש 'מוי 'ורי לעפנבו
 — םירשכל אלא רסמנ אל םיצירפה וברשמ םדא
 : ב"י ישודיק ,'וכו עשוהיל הרפמו א"מ א'פ תובא

(sp mb "Dbוכו ותוא םירסומ םימכח .א'ע םשו ', 
 וביח) ןויצ ןב ע"ייעו ד"ע ט"ד ח"פ 'ומבי 'ורי ןייעו

Grpלעפתא  avs owחילשל ןרסמימ אל ילימ  
mu --מ"ב .םשה תשודקא והיישפנ ירסמ .'כ  

w^p73 .יירבד) ושפנ תא אשונ אוה וילאו ב"עס  
 א"עו ב"ק ben ,('וילע ושפנ רפומה רבד "מ
 רפמו ט"ער 'פ אצת wb" ,התימל ומצע תא רסמו
 ןלוכ 'יפא :ו'מד ח"פ 'ומורת Y" ,ושפנ תא ךל
 m^" ,'וכו לארשימ nns wes ves אל ןיגרהנ
 לועפ ינוניב (que ןורפמו 'ה א"ל 'דמבל 'א
 שיר 'תליכמ napi ,בלל spen רבד : ח'נ מ'ב
 םירוסמ bns ןיאו הרוסמ תבש םכל אשת יכ
 הרוסמ תבש םשל ,ןיד תיבל הרוסמ םשו ,תבשל
 תניתנ ןינע הליאשה ילב דועו .ד"יבל הרוסמ הניאו
 'יעיבש 'ייע (übergeben, überliefern) דיב רבד

"bרסומה :'ח מ"ב ,ד"יבל ויתורטש רסומה ב"מ  
 ע"יעו היל רסמ sp ןאמ :םשו vano רבד
 לש ומע רסומ התא יתמ דע .ד"פ םש .הָרְסּומ
 .תוכלמל qw .ב"יק םיחספ ,הגירהל וניהלא
 ריב הניתנו .םכדיב ןירסמנ ps :ד"ס 'וחנמ לעפנ
 טשפומה םשהו .ןמגרותמה 'ייע הריסמ 'לב םגרותמ
 תינקנ n'2: 'שוריק הריסמ יריע האלהו :'ט 'יטיג
 — 'וכו הריסמב דציכ :ה'ע ב'בו םש ,הריסמב

 .תרסמ ע"ייע myeb ןינעבו

 רושק b bib" ומכ הֶרְסומ מ"למ mvpis —( רסמ
 לפיק "מ) הרפב ב"פב and, Striek) לבחו
moyהריסומה תא '). "bw, ^Bר ' nbnבר רמא  

 האיצמב הנק וריבחמ הריסומ npn ('אנוה

 =  .הרופמ an mns" היד :ה'ע ב'ב יופסותבו הרסומ ע"פרשב לבא ,ונינפל היכו ריפדב nU )? .שיע סולקנוא 'גרת ןכו (1
 ייל מ"בבו חקולה לפיק :הרפל in ייפב (* | .ומוקמב סייד יייע םייוניש הברהב ס"ש vom .יח n'a ונינפל היכו )2
 D) סיש "33 םג ייא TN" יר ייגו יריא יר אבא Cy רמא "יא יא 7 י"כבו )2( ימור םיש י"כב m» b )9  .חקולה םג
 אבר רמא םדוק ןושלה הז w mui^ לבא ג"הר 'יפב ה"כו )9 .ידיא בר רב הבר רמא i'm 'יפבו ידיא אבר רמא 2703

nb (* wyייפב  .vm5 ) ייפמ קתעוה כיע vn5 )9 .29 טירסב הרפל " nB3רוש סישב ט"ק "53 וח"ר . 

 .שייע הריסמ ילמ וגיבה םש ייישרו )!? Halfter. == ארטפלאה ביינש p'ny ייפ ןכו ('1 won ם"טב ט'ק יזכב )9
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 ג"מ ב"פ ןיצקועב ש'רה איבה en^ לכ הייחא]*
 ט"דסב im 'יפב ןושל בחורב ri" ומצע םשב
 שיו םינפב אוה mon ow לבא "צקועב 43
 ש'ע 'ילכד ב'פסל i'n ^ee ךורעה ןמ ומילשהל
 (y'"y רוצרצ לש קרסמ ח"מ ב"פ b53" ה"נכו —
 יילכ 'תפסותב ה"כו קורפמ ר"אב ג'הר 'יגו (רוצרצ
 תבש — 6(" ב"פר תוידע 'תפסות י"כבו ב"פס ק"ב
 הטיחש ^y b'3 'ילוח ,קרסמ יל ואיבה .א"מ
 y'"y אקרסמ א"לבו *,י"שריפ ןייע קרפמכ היושעה
 ץובקהו יאקרסמ ^rn יוכרב ,ר'כיאמ ןויצ 'ב קרס
 ב"ער rà "טיג ,לזרב לש תוקוסמ is'D: םש
 ;yb 'פו רוכזו 'פ ר"כיא (y אלזרפד יקרפמב
 psp וזעול ב"גש ק'העו -- יתיאר דועו 'פ ר"להקו

 — Kamm] = א"לב

 הפ לע הפמ רסמנש המ רסמ לעפמ) ("תֶרְוסַמ
 הפ לעבש הרות ןכ 'ארקנ ןכלו

(mündliche Ueberlieferung, Traditionשי  ON 

 y'"y ה"יחא|* — .םא 'עב ונשריפ רבכ תרוסמל
 ינהא .ח'ל :זיל ייחבז ףיסוהל שיו .נ'שו 'ג םא

spoונל ורפמש איה תרוסמהו .תרוסמ ינהאו  
 pim רדג em הרותבש תורתיו תורסחב םימכח
 תרוסמ ג"ימ ג"פ תובאל ב"ער 'ייע בתכבש הרותל
 ארקמב וניביו ושרד .'ג exem .הרותל גייס
 וליא הל !bw םימעט יקפפ וליא יח ,'ח 'ימחנ)
 wan vy ד"עד vB Coin "em (* תרוסמה
 ,תרופמל ןכימ v5 פ"ס ר"בבו תרוסמה הז ארקמב
 הנממ רשא הלודגה תרוסמה 'ארקנ ןכו
 תוארפרפו תוירטמיג mobs יפוג המכ תוכשמנ
 םיזמרו mmo םישרדמו םיטשפ םישוריפו םימעטו
 ארקמהו הרותה ודימעהש תרוסמה ילעב אלמלאו
 וילגרו ויד  םדא אצמ אל טעמכ הדמע לע
 תישענו לארשימ הרות החכתשנ רבכו תוקולחמב
 ינש םיאצומ ונייה אלו ו"ח תורות המככ הרות
 דחי םימיכסמ ויהיש ארקמה ירפס לכב םירפס
 אתובר יזח קופ םירבחמה eb" ראשל nup רשאכ
 הלע גילפ ארומלתד יתכוד המכב ןחכשאד הרסמב

 ny — 6)ידרסמ וצק

 לש תובעות תומש 6א" y" 0 תחלנת
 בותכ ןדיד תואחסוננ בכ'א) -- .6םי'פרפ
 יאמ יאסרפדו ג"ונב הייחא]* | .(ידרטומ

 ^3 י"כה ^3 ןירהומו יקנרהומ יקסירוטו ידרטומ
 y3' רבכ יתאבה Try י"כ "גו ז'על v3 ח"ר
 יתילעה pen ש"ע הפי הפי לכה p^ םשו יקסירוט
 'יגכ ^30 רקיע ידרסומ «m י"כבו ידרסמ תלמב יכ
 — 'קסירוט 'עב יתשריפו יררי טומ ס'ש י'כ
 קפוסמ לבא ש"ע sns ןינעב p^ ידרטומ 'עבו
 ישוריפ ןכתי רתוי ןכ לע תירבע הלמ איה םא ינא

 - [יקטירוט 'עב

 םינפ ףיצחהו תושעל רהממ ס"לב) אָבָהְרַסִמ *
(verwegen, voreiligןוא לכו 'גרת  

 ןיבהרסמ .ץובקהו אבהרפמד אלגירו n ats€ ילשמ)
 .'ז ,ו'ם banb^ 'גרתו r5 ,א"ל "ירבדל 'א .י"רת
 ילשמ) m5» 'גרתב ה"כו תיאבהרסמ לועפה ראותו

avaבהרס ע"ייעו ,(ח . 

ÁN ךרס ע"ייע Gurt mmn ^5 יִבורְסַמ 3002 * 

O)nowD *מ'ד ז"פ "רדנ 7 (עטנ ןימ)  : 
yyח"יר ,א'חב ש"מו הילימיפא  : 

Kamm, ez (ע"לבו אקרס .אָקּורְסִמ ס"לב phon 
 -kamm ןומר לש ושארל לאשוהו 891

(artiger Bestandtheil des  Granatapfels53 ' 

 וא'ער m n3:9 6 תו לו תב דח א 'מ ג ב ץלוחה
inmג'יפב ףייסב  ppp (Qm) ^b53ןתשפ לש  

 ףוסב .('ןתשפה וב ןיקוסמש b^ .ויניש ולטינש
 קופמש, b" שאר לש קרסמ (ו"מ «v5) p לובט
 ' (גימ) ןיצקועב ב"פב .(""ושאר רעש םדא וב
 pe לש ושאר b" .רוהט קרסמה רמוא רזעילא
 4! קרפמל המודו םיניש וב שי  ("ץנימ ונממש
 דומעה דחאו דחא לכל ben Css שי םירבד
 ןמש אמטיפה (*ביבסו אמטיפ ומש עצמאבש
 תצקב וא ןיצקועד א"פס 'תפסות) 6 אינת ד כ ירעיש

 עגונה 'מוא cuyos 74 (v לובטד ג"פס םיסופד

 .('רוהט pom (" רעישב אמט דומעב

mas (* v3 omo 1לכב ןוכנל  v3יתויהבו .םייוג לש הרז הדובע תומש עיפרבו ךורע  noyידיל האב ההגהב קוסע  
manל"ומ יואגה ישת לש ינושאר  onnייא 22 דצ םשו יבכרה  cniוז יברעמה קחצי 'רמ ןב השמ 'רמ תולאש  

 יקסאירטו ידרסומ וישכעו זורהמו יקסאירט ינאקרהימו ידרפומ ורכזוה רשא םייסרפ לש ןהידיא וליאו v5) ייס) ישתה
 שארבו ץיקה שארב ןאגרהמ ןיארקנו לבבב ni [ןיגהונ] (ןינתונ) םיימ ולידה וליא וישכע דע ינאקרהמ לבא ןיגהונ ןניא

ammר"פדבו ייכב )5 .יקפירוט יעב שמו ה"שע יוכו יסרפ ילב תטסרופמ הלמ שדוהה םוי אוה זורהמו . ni» (iםשב שיירב  
 הייכ )9  .תמדוקה הרעה ןייעו ל"גה יילכל גייהר ייפמ קתעוה )5 .םוי לובטמ ןויצל וניבר בתכש ומכ ייפ ג"הרו ומצע |

 .'עה moa py (? .ץנה מיאפדו ביה ייכבו yin ויופדבו גימ ביפ יצקועל שירב היכו ריפדו ריב דייל ,יב יא Ya י"כב
 ייפ nb" קרפמה ימוא איר ןנתדכ :םעפה רוע לפכוה םשו ב"הו טיק י"ככ ןוכנל ה"כ )?  .תוביבסו ביהו טייק ייכב (*
 היכו )1 .,ראיפב טרופריא י"בב )19 .אינתדכ לייצו ןנתרכ ס"טב ע"פדבו ייל (sep vox איה הריתי ןושלו 'וכו אינתדכ

vssליצכו )14 .תרפמ עיפדבו טק י"כב ןוכנל ה"כ ('5 .קרסמ לייצו ירפמ םש ג"ונבו ('* .אמט ס"טב גיונבו םש  
 .תורוסמה ס"טב «pe :ז"ל יירדנב
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 ןהלא ד" ב" 'דמבל '& י'רת n5 b ,א'כ 'א
 Jy ה"כד N'b 'ובותכ v^ ,'וכו דרטתד היתסמ

 "טיג רכזלו ,'וכו אתנוהכל תקילסד היִיִתְסִמ אל
iqז'ק יילוח  : Bר"להק .יָיתְסמ  bאלמ בוט  : 

 ויד b n"nbB" ל"נה 'וכרבב ןכו ,הייתסימ אל
 ותפמ םג mb .הייתסמ היודח אבמ soon : םשו

gyייונכ ילבו  vpnג"פר  punערפתמ תסימ  
^b n»ערפתיש ידכ ] — 

npnןמ שרדנו םדוקה 'עמ מ"ל)  Steuer, bb 
(Geitragתולוע 33 'גינחד ק"פב  C 

CU)םירב) תסמ יאהד עמשמ יאמ  C mbאנשיל  
 ומאד הישרשמ בר רמא אוה ('ילוחד
 סמ שרושחו ךלמה םשיו (א ^ 'תס) ארק
 יכ ןוכנה אוהו ב"ה י"כב ה"כ ה"יחא]* וגו
 ץראה לע pb קוספה ףוסמ איה החכוהה רקיע
 'גיגחב קופפה אבומ ןכו ,אוה ןילוח ילד עמשמ

 — mon] טמשנ 'קליב לבא

 אוהש ל"י וא 'א תסמ yn קופיס ןינע ^£( ּותסִמ
 עויס sip qum תעלבהב) העייתסמ ומכ

 Binh Bou ףוסב הבר "ישארבב Beweis) הייארו

 ןיי לש ףתרמ ול meme דחאל (ח"ל) ט"ל תשרפ
 00 'ג ןכו 'ב ןכו ץמוח האצמו תחא תיבח חתפ

 תלגמ שארבו .אשיב הלוכד Cae א ש מ יאה

 יא ה (דגב הדעמ הייד ביי ייס ריכיאד אתהיתפ) ה כ י א

 ופשמ xs — .(אשיב הלוכד ותסמ

 תמאנו vas ןויצל ןויכ ב'ר ה"יחא|* — .(ביתכ
 יכ אוה רורב ןכל 'עה הז לע וניבר זמור ופשמ 'עב

 "3 המינפ יתאבה ןכ DEM ומצעב וגיבר בתכ ןכ

 ררבוהו הרב b (42a Uo^ ע'ל אוהו ב'ה י"כה

 "ג דוע "פדו "3 a^ יפל וניבר איבה הז לעו

 ופשמ ומכ כ"ג ותסמה וז ןינע כ"או ותסמ ר"כיאמ

 ג"ונבו העייתסמ ומכ ונייהו ררבוה 'יפ יפשמ ל'צ

 הייאר ירה 5'2 לעב ^5 "ne איתסמ ר'כיאב
 — [איתסימ ר"בב םג סרג ב'ס זמר חנ 'קליו אתעייסו

 das יחס לעפמ אָתּוחְסִמ = תעלבנ 'ח) אתּוסמ
(Bad, Baden ———מ ג ב ןיזחוא םינש 'םב ' 

 ווהד אתוסמ איהה Gu 05« (*ע בשי הז
 דיקפמה 'מגב דיקפמהבו ,ירת יב הלע וצנימ
 ןנחוי ר"א Geo םש) 6תיבח וריבח לצא
 ^C אנליבוא אנת m אבילא תיבח יל םגרתמד ו

 תעלבומ 'ח אתוחסמ אתוסמ אתוסמ יבל |

 וצק
 ןוקתו ירפס והלכו תרוסמהמ py ןנידבע מ"מו = =

 ישנאד ןניטקנ התווכו הריד אבילא ןייווה ת'ס
nessר ל"כע ןנירירג .והיירתבו הודסי הלודגה ' 

 1 Tz ('רבחמהמ הלודג החיתפב יצרונ םהרבא
 ןינעב םינושארה תעד איבה םדוקה דומעב םשו
 'ארקנו — םשמ םהירבד אנ np הלודגה תרופמ
 שרפ ורתי 'תליכמ הפ לעב הרסמנש העומשה דוע
 תרוסמב אל € 5^ (mot 'וגו םתיאר םתא יב
 buy" ..'וכו םכל bn םיבותכ אל םכל רמוא ינא
 'תפסות .תרוסמב לכאנ wb ףוע ב'עס ג'ס
 םיחספ v" .תרוסמב לכאנ ףועה s'en 'ורוכב
 ידיב תרוסמ א"עס א"מד xe 'מוי 'ורי .ב"לד ה"פ
 רבד ד'ע ח'מד n'a "bpw "v i^ "wb ,יתובאמ
 4T AYmiIsD ונידיב (איה .תרוסמ) תרוסמ הז
 'ובותכ Y^ ,םתובאמ םדיב תרוסמ :ז"מד ה"פ 'יטיג
 ,'וכו םתובאמ םהל תרוסמ ןכש ג"ע ה"כד א"פ
 ב'ב 'ורי .ןוחתהבאד אָּתְרופמ ^n ,ו"ט בויא 'גרת
 פ"פס ר"ב ,'וכו איה הדגא תרוסמ ג'ע ו"טד ו"פס
 היה ג"מ 'פ ר"מש .'וכו םיינענכה דיב איה תרוסמ

 ףוס 'מוחנתב ץובקהו .השמ Til תרוסמ רבדה
 רשא Tni עשוהי רמאש העשב ^ D^ ןנחתאו
 ונתנו השממ המכח תורופמ ולטנ םיקידצב רחב

 — ['וכו עשוהיל

nane na» לושב ילכ mies מ"לב) תרסמ 
  npn (Pfanne, Tiegelתרשמה תא

 'גרת 421 הייחא]* rim תי 7

 ץובקהו Cio" pu» j50 50 im sf p .תבחמ
 יורי — D'bD& תחנמ GUo sn cw י"הד) םיתבחה-
 ןיפרופל טרפ ינוע םחל ב'עס ט'כד b'3 'יחספ

 -- [תרסמה תלחלו

npnמ"למ)  npoתוכימסב  nesךרעו רועש ןינע  
DD 8 MES p'531 Verhültniss, Massgabe 

nDDNDיד "פ  (genug, zur Genügeפד ג"רב ' 

msn "הייתסמ אשיב אמלח (א"עפ הינ יוכרב)  
/ 

 'גרת n s) םירב) ורופחמ יד *(.  היתוביצע |

 C) "מ םש) ךדי תבדנ תסמ ,הינוסוה תסימכ 1

 'גרתה איבה אל וניבר ה"יחא]* — np] 'גרת] 1
1 
 ידו יד ןושל לכ ןכו pen תלמל mw יכ !

 ימחל יודכ ןכו ןמגרותמה y" תסימ 'לב םגרותמ — 08
 אל .ו"כק ב"ב .יתדועסל איתסמ תוהו C n בי = 00

 י"הדל 'גרת oiYi "€ יִיִּתְסַמ םייונכבו אייתסמ

jr1 ( קעביללעי יה ברה ליה nvaהי שדקמ . ?) י"בב םג היב )^ .ריפדבו ייכב ה"כ )? .הייתפמ היתוביצע ךפהב גיונב 
 posi) ס"ש ייכב היכו )5 .היל ידה ד היקתת c האר יקליה on (אנליוו םישב) חיר ייפב היכו ןילוחד inem םיש

DUקר : TONבותכד קר גיונבו ארק . *) mesותסמ עיפדבו "3 ראשבו ביה י"כב ןוכנל  Nba wyקה היפ 7 .יעה  

 .ריפדבו w3a3 (9 573i ב"ה "53 : ב"ס quo :ז"כ יוריעב «n אנליבומ .ג"ונב )19.278 v5 ויו ייכב )?



 -Has צ"ל אוה ילואו oss) וזעולש ןילוחל
pel, treuilש"מו 'ג רתס ע"יע דועו , 

 n3 מ"לב הנטק עבטמ b Nyb^ ס'לב הָעַמ — עמ
(kleine Münze, 8מגב בהזה 'פב ' 

 nb Gy» ro מ"ב) עבטמה תא nip ןומיסא

numץחרמה תיבל ןמיסב . myb, ^bתועודי  
 תיבל סנכיש תע לכו ןהילעב םש ןהב םושרש
 המכ עדיש ידכ ןהמ תחא ןלבל ןתונ ץחרמה
 תועמה ןלבה איצומ הנורחאבו ץחרמל סנכנ םימעפ
 ק"פב ,('"רכש לבקמו ןהילעבל ןריזחמו תוערה
 יישוריק הטורפב ןירמוא ללה תיב 'מגב 'ישוריקד

C»ינש העמ רניד ףסכ העמ שש  uvm 
 תועמ הרות רבד (ב'עי $5( תורוכבב ב'פד ג"רב

 העמ הייארה 'ירמוא (n'a €/m 'גיגח שירב .תונוק
 yy ב'א) — .תופי ףסכ לש תועמ ולא ףסכ
 ןכו רניד ןכו יטרפ םשו יללכ םש העמו ןומיסא
 ןינעל ש"יבו ה"יבד אתגולפ ה"יחא]* (עובט

 א"פ 'ודיק v^  .ב"י 'ישודיקב ןייע העמה ןובשח
m3ג'ע  ynןטק רתויה העמ יכ חכומ םשמו  

 :ב'ק ט'במו .העמ ףסכ עבטמ ףוס ל'זו עבטמבש
 תוטורפ n" םש רכזנה יעמ יכ עמשמ :ה'ק 33

"ynי"מ א"פ 'וידע ט"מ ח"מ ב'פ ינש 'שעמ כ'ג  
 תועמו .אמיא ה"ד םש 'סותו :ה"סק ב'ב .ה"מ מ'ב
 א"ימ ג"יפ x^ מ"ד עבטמ ומכ יללכ pw אוה
 'מגב 'ייעו איקטופק תועמ . . לארשי yos תועמ
 "p^ ארפסו : ו"לד ג'יפ 'ובותכ 501 :י"ק 'ובותכ
 'תפסות תוימלשורי תועמו תויבזכ תועמ — כ"פר
 םניאש תועמ םשו :ז'צ ק"ב א'פ ינש 'שעמ
 לש תועמ «T ב"נד א"פ ינש 'שעמ v^ .תואצוי
 :'( םיחספ nyó, תועמ א"מ ד"פ מ"ב +הנכס

 ןתמ :3^ "ישודיק .םיה תנידממ תואבה תועמ
 תועמ ,םירופ תועמ :ע"ד א'פ ous 'ורי ,תועמ
 ע"ייע ןמיפב תונותנה תועמ wb"  תונותנה
 (i'm ע'ייע םינגסיד לש תועמ ,6ג'צ (vm ןיריילא

Ge?ןמיסל תונותנש תוער תועמ םהו  (Marken) 
 יִעָמ ד"ע ח'נד א'פ 'ישודיק 'ורי םיִעָמ ץובקה דועו
 תוטמ so ימוחנתבו "ow 'ישודיק :ב"ק מ"ב
 ר"דמבו תעל תעמ ןהש תועמ הדגה י'פע שרדנ
 ומכ) העמ רמאנ דועו .תעל המ תועמ ב'כפס
 ןטירפסא ע"ייע ז"יפר ר'קיו העמ-  לקשמ (הנמ
 ,ש"ע 'ג עמ 'עב ביר "יפש ומכ אלו 6ג'צק א'ח)

mע"ייעו א"י ,ב'מ בויאב הטישק 'גרת העמ  
 — [הטישק 'עו לגרמ 'עו ףרח

md ל ל. 5-27 2000 3" צי T2233 mS 

Nm»חצק הַעְמ — עמ —  

 ב'עס ז"פ "טיגב ה"נכו ה"יחא]* | .ץחרמה אוהו

 : ה'מ b^ ,אתלי yn אתוסמ יב 'ימעפ הזיא
 וניבר איבח 'ג ;שא 'עבו אתוסמ "בביתי הוה
 ת"יחב ג"ונבו אתוסמ [a^ .ג"ל 'ישודיק  ןויצמ
 עילבהל ימרא ןושל ךרד ל"הזב בתכ 'ב 36 'עבו

"mאדוש ןוגכ 'עו  cy"אדחוש ונייה  pi 
 ררגנו כ'ע הציחר 'גות אתוחסמ אוהש אתוסמ
 חתפמה 'סב ןכ בתכש ןואג םיסנ 'ר 'יפ רחא הזב
 — n] דש ע"ייעו 'ב רס ע"ייע "יבוריעד Yo שירל

 -Ver הריכש 460666 י"לב (p^ םיסויתסימ *

(pachtungא"לד ו'פ 'יחםפ 'ורי  : 

 Cp .א'ח) יא qw א"ייע איה ינואכ םיסויתסימ

 'רעו פ"למ יקתסוב ומכ יקתסומ =) יקתסמ
 קובקבו סרח ילכ 'יפ קתסב 'עב תשרופמה

(rdenes Gefüss, Krugידכ איבמה 'פב  j"מ גב ' 

 sun יִכ (ב'עס על 'צב) (בבגמו 11501
 ןיקדוהמ תועיצק 6ומ כ, 'יפ .יקתסומב איהה
 ומכ איוהד העוער תיבח א"פ uim ךותב
 אוה s'y ה"יחא]* ,ט"וי ברעמ הרבשנש
 םג "יא א'פכו קתסב ע"ייעו ל'נה 'עו פ"למו ןוכנה
 הירבש ןיקבדמש הרוכש תיבח יקתסומב י"שרב
 ע"ייע .יכיטסמ תלמל 5 «jv ש"ע ^« ףרשב

— [wm 

 -gehei רתס םוקמ b^" רתס לעפמ מ'למ) רחְסִמ *
(Ger Ortיירבוע) וינפצמ שרד ב"פפ ר"ב  

oםירזממה תא תולגל ליבשב וירתסמ יתיליג  
 .םהיניבש

 .ןירוטסמ y'"y (Geheimnisse) ןירותסמ
 םא יכ ו"יתב ^5 םשו הייחא]*

 (הקברל) הל sew המ 'ט רומזמ Ds 'דמב

 המוא ט"יפ ר"מש 'וכו ךל הלגמ ינא הז ןירותסמ
 םתא אלא וירותסמ עדי לאו וב ברעתי לא תרחא

 n b'3) יירבדל) 'א י"רתב דיחיהו .ז"הועב םכמצעל

 י"ל אוהו .ןוכשרדמב ארתסמ ארידת יתיירוא תוהו
 ובשח יכ היאר ו"תב הביתכו רטסמ 'עב 'מושרה

 -- [רתס מ"למ הלצאנ הלמהש

 "5 CWinde ע"ייע 'ג רתס לעפמ) אָתיִרּותְסמ *
Dוכו אתירותסמ אדח יל דיבענ ' 

 הפרמב p^ ש"רייטלוושיד י"עב י"שריפו ש"ע
 י"כ ה"מגר .'יפב יתאצמו devidoir, Haspel ןושל -

"Bo קתעוה (9 .mps (אנליוו םישב) 'ציבל חיר.  *( ה"כ ean ב"ה. +) קתעוה v33 ןוכנל ה"כ )* .ריפדבו י"כב (t 

 .ןהילעב וללה לטונו תופי תועמ ןדגנכ לבקמו :םויסה םשו (אנליוו סישב) חיר
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 םשל 'גרת י"כו 'ד ,ז"כק ;'ד ,ח'נ onn 'גרת ןייע
E sb 

 'א עמ 'עמ ר'עפלו wm ב"ר תעדל) עמ
 יתתנו 'פ vpn web Cyn ףוס ש"ע

v»םכתזוחא ץרא תיבב תערצ  b^השאה 0"  
 יפל b nap" תחא העמו הקד nns העמ mo וז

 mee טוח ןינעה

 'גרת die Handlung) הלועפ j'y מ"למ) אָדְּבַעַמ *
 מ"ב ןוהירבעמ (ה'כ v5 גיא םהידבעמ = =

NI "Dpע"ייע אדבעמד  Dמשפומ םשו 'ב  

 .ס"לב הכו אָתּונְְּבַעַמ «C e ילשמ) bye גרת
 .נ"שו ןפלמ ע"ייע wma ^b אָנִּבַעמ םשה ונממו
 (' (ויכ ni יישארב) ירוה שרדנ מ'פ פ"ס Ya ץובקהו

 .ייגרבעמ by "nbn לע

 : ץובקה םילק 'פ ר"כיאב GDickieht מ"למ) 1325 *
 | nPiyBs רחא ןיקלוד

 = 20068 בע b 23y jb^ לועפ ינוניב) הָבּועַמ *
 אל .ח"ד ב"פ 'טוס av ה"כ ייכרע

 ד'פס 'כוס v^ ,ינוניב אלא prb אלו הכועמ
:T'D ייחספ ץובקהו .םימ לש הבועמה ד"ע v3 

 .ךועמ ע"ייע

nnb (Bottich für Weintrauben) DU *י"פ  

 ,ש"ע 'ב טבע 'עב ךוורעה 'יג יפב הח"מ ,ר"מ

 .רדעמ ע"ייע רָבַעַמ *

 25 yb supo "לב ןכו מ"למ wo רבַעַמ
 = ב רהנה תא וב ןירבועש ילכ םש עאמע6 = =
 '513 השנה ריג b3' ('ינפב P" ןיליפת ןינעב
 קידב בו 6ה%צ "ל 6םדא חלוש 'מגב
 .תפשב אצמי DN שחנמ היה "פ (ארבעמב
 mam .('' תיצוב ןוגכ איהש (" ארבעמ רהנה
 רהנב םדא ינב ןהב ןירבועש תונטק תוניפס ןהש
 ךירצ ןיאו vb והוריבעי םא תורבעמ תוארקנו
 'ט גב הבר ץמוקה 'פב -- חילצמש עדי ןיתמהל
 יאה ייבא רמא (ה'ל "חמ) ("תוישרפ עבוא
 א תרבעמ b^ .יניסמ השמל הכלה יליפתד אתרבעמ
 אתרבעמ ןיארקנ םירשג ןכו ארותית אוה יליפתד

 רבעמ — Ny) =) עמ

 Ab ץובקה wy סילב איעמ yb = עמ
 ימינפה b^ (ץובקב po םיִעָמ מ"לב p^ ןיעמ

 לש םינפל לאשוהו das Eingeweide , << ע"לב ןכו
 (םינפב 'ייע אנייעמו 6% Kern ריגרגה ונייהו עטנ
 קרי תבינקו חיטבא yo G"2" תוידיעב (''ג 'פב

^bא"יו ב"עס ^( תוינעת שירב ,ולש ימינפה אוה  
GUysאנייעט םושמ רבסק  ^bהברה לכוא םאש,  

 ,DN רחא b^ .6"ךליל bi» pe ויעימב דבכתמ
 jo רחאתהל אביו לושלש והחקי הברה לכאי
 ןייעמ לושלשה ילוח ארקנ ב"א) -- .('"אריישה
 ןיריכזמ ןיא סדרב Cr "רד םרמא הזו bm 'לב

psןייעמכ אוהש ינפמ ט"מ ותוא (*ןירקבמ  
 פ"ל אוה אנייעמ ה"יחא]* = (סדרב ע"יע עבונה
 םילהת) םחרמ 'גרתו .םייברק b^ אַעְמ ומכ "יפו
 )5 ,ימ םש) יעמ ךותב 'גרתו ,אניעמ ןמ QUU ביכ
 אנייעממ (' ,א'ע (DU ימא יעממ 'גרתו ינייעמ עצמב
 כ"ג "יא ז'כ b ;ד" ,'כ בויאל י"ב 'גרתבו מאר
 יינעתב אנייעמ כ'או ,יעמ ג"ונבו C) תאזה הלמה

piה'מגר 'יפל  siםיעמ ילוח ונינע חי"ר 'יפל  
 now םייעמ bu" .א"מ 'ירדנ םיעמ ילוח ה"נכו
 םימעפ הברה יוצמו : א"מ "יבוריע ןייעמ ילוח .א"
 ,נ"שו (:זיטק (n םייעימ ינב ע'ייע ינב רושקב
 ,(ינשמב) 33 'דהנס :15 ,ו"נ 273 "לוח ףיסוהל שיו
 ךותב ב"ער s^ ^ayn ןייע 58 רושק ילב ןכו
 aepo שיר .ג'צ 'ילוח ,היעמ ךותב ,ב"כ mo ,ויעמ
 י"לב ומכ) לולח רבדל לאשוהו .'ב שר ע'ייע
 yy ו"נד ז"פ wn 'ורי  (לולח רבדו םייעמ אס
 .ףוקשה יעמ תחת למגה יעמ תחת . , ריזנהו תמה
 א'פ sb5 "v^ עטנ לש םינפל לאשוה דועו
 לש העמו חיטבא לש המטיפמ תחא העמ .ז"כד
 'וכו חופת לש המטיפמ העמ :םשו 'וכו תושיק
 העמ ןתונה א'פ wb5^ 'תפסות .ןופפלמ ע"ייע
 י"כב ח"כ 'וכו תעלד לש העמ 7x3 סומרות לש
 'תפסות י"כ ץובקהו הנימ ם"טב ג'ונבו טרופריא
 'ורשעמ 'ורי .חיטבא יעמ .., גורתא YD" י"פר 'ומורת
 אצמנו חיטבא יעמ . . ןופפלימ יעמ ד"ע ח"מד א'פ
 pur חיטבא .ו"מד me 'ומורת 'וריב כ'ג
 ןינעב — .'ב סמסמ y'"y היעימ ינב וסמסמתינש

ybלש  yesכ'ג שי  y vmאלו ליעל  pays 
 דיחי םג "א 'גרתב לבא םייח ילעב לש םייעמ

  (tךותמ ספרנש אנליו ס"שב) הימגו ייפמ קתעוה )? .אמק ס'טב עיפרשב לבא ריפדבו רייכ לכב הייכ 5"'

 .(אנליוו סישב) n/; "bi קתעוה )5 .6די תחת רשא «p (5 | .םדרב ע"ייע םדרוב םשו רדסה ךפיהב ג"ונב )4
 הייכ ) .ר"פרבו י"כב m3 (* .הרוה לעפמ )* .ליעל my אננייעמ anm ,אנעמ :וננטב )5 .57 m) יועל יהל ריתמע

 .ארבעמ י"ע (nb ארבמ סרג ה"מגר ייפבו אתרבעמב ןאכב עפרשבו ,ע"ייע ארבמב גיוגבו ר"פדבו טק י"כב ו"כב )1?

 .ר'פדבו י"כב ה"כ )!? .תיציב יציניוו יפדבו ימאו ר"פרב ה"כ )!5 .אתרבעמ עיפרשבו ,ר'יפדבו טייק



 7^ רואב קדב אל םא רבס mmm ^ "b ,דעומה
 תעשב קודבי תירחשב קדב אל os תירחשב קורבי
 ירבס pav prr אל qw ןאכמ לבא רועיבה

os5^3 קדב אל  prr»יתיבשיו דעומה ךותב ) 
 דעומה ךותב קדב אל םאו האנהב רוסא אוהש ינפמ
 [npo וילע רבעש pone דעומה ךחאל קודבי
 רחאל רבס הדוהי 'רד יגילפ אהבו האנהב רופא
 הינימ לכימל יתא אמליר ןנירזג קודבי אל רועיבה

pomןנירזג אל ירבס  sumרזחמ  voyופרושל  
 המ אפיטב ןנתד אהו הינימ bos sp לכימ
 דעומה ךותא רדהא אל אענצב ונחיני ריישמש
 חספה רהאלו חפפה ךות אוהש דעומה רחאלו
 םימכחו הדוהי 'רד .אתגולפ היל אקילס אלא

sem7^ רואד ןיתינתמ  םתסל ארמימ היל  
inpונחיני 7^ רואב קדבש רחא ריישמש המ  

 םיה תנידמב «mmw qu רשפיא הז רבדו אענצב
cmימלשורי .דעומה רחאל וא דעומה ךותב  

 np" רועיבה תעש (ד"ער ז"כד א'פ ייחספ)

 רמא אב 'ר . . רועיבה תעש ונדייה ל"זו ה"יחא]*
 םיחספל  ח"ר 'יפכ mn m" אבוה ןכו .תישימח
 תטישבו ש"ע ןושל יונשב וניבר 'יפ ףרות s^ םשו

waךורעה לעב  qonיש"ע מ"יפב ם'במרה כ"ג  
 'ופסותה 'ייע my ף'ירה 'יפכו שממ גח אוה דעומו
 'פסותב ש"ע י"שריפכ אלו תעשבו ה'ד iD תוחנמב
 םש ובתכש םעטהו (DN ה"ד :" "חספ 'פסותבו
 עמשמ ס"שה ןושל לבא ws תטש ריבסהל
 ימלשוריב ןברק יריש 'יפ 'ייע .י"שריפכ שרופמ
 ןיאשונ Ps im ק"מב ה"נכו .םא המ ה"ד "גוסב
 'ליגמ ,אדעומד אלוח ב"ער ^n םש ,דעומב םישנ

asק"מ .דעומ לש ולוח .ח"י 'גיגח :ב"כו : םשו  
 ח"ו ^ תועובש ,'וכו ח"ת ינפב דעומ ןיא :ז"כ
 חנק DH םידעומ ץובקהו  .דעומ ירקיא 5
 T XX ע"ייע ב"עס !ד"נ 'יבוריע — 6ז'טק ייחספ
 א"ימ lb תובא .ח"יק 'יחספ תודעומ נ'לב מ"לכ
 ד"ע א"כד ג"פס 'יבוריע rv ,תודעומה תא הזבמה
 j^p ר"ב ,תודעומ השרפ .א"ל 'ליגמ .תודעומ ירדס
 «n תודעומ ub שי ונאו תודעומ םכל שי םתא
 'ארקנו .דעומ רדס :'ד הכוס :'ז הליגמ :ד'נ תבש
 םירבדב pow ונינע mw ('ןטק דעומ אתכסמה

 ןטק דעומ ומכ אוהש דעומ לש ולוחב םירוסאה
 לש ולוח pup usw םימי רעומ ארקת הנשמהו
 מ"יפ y" דעומו דעומ לכ ןיבש םימיה םהו דעומ
 המימי םימימ 'גרתו -- ק"מד א'פרל ם"במרהל

 (דעומ — דעמ - 3? 1

 ןיסינכמש םוקמ .אוה ןיליפתבו sn ןיארקנו
 ה"יחא]* — .יליפתר אתרבעמ ארקנו העוצרה וב
 אתרבעמ ה"ד םש 'וחנמ 'ופסותב אבוה en" הז

wnלע ריעהש ע"בשפהבו ושוריפל 'יפ  mon 
 ילכ םש ןינעבו -- ךורעה ירבד תקתעהב םינפבש
 כ'ג "א 'מודכו הניפסו רשג ומכ רהנה רובעל
 'ומביב ה"כו ארבעמ היקספו אתא :ז"כ 'ירדנב

apק"ב ^35 בוט רתויו וינפל ארבעמ  Up 
 הב םירבועש הבחר הניפס י"שריפו וינפל תרובעמ
 שרשב ק"דרה איבהש מ"י תעד ןכו כ"ע רהנה בחור
 מ"לב הכו 0^ יט" ב'ש) הרבעה רואיבל רבע
 ןירבועש םוקמ 'יפ ns .הֶרְבַעַמ מ"לב דועו 0238
 ר"ערו ג'עס ח"סד ר"פ 'ינעת 'וריב "א Furth וילע
 ץובקהו .אסולרטד אתרבעמ . . דולד אתרבעמ
 ןדויה תורבעמו . . םיה תורבעמ א"עס v3 'וכרב

 — ]121 pr לחנ תורבעמו . .

 תווצק 'ב pi רבעמ o^ רבע לעפמ) אףרּבעמ
(Durchgang, Abtheilungים גב קלחב  

 b^ הינקדב אתרבעמ היל תיאד («6p cm ('ע"ר
 ילכי אל אמלע ילוכ ןבלו רוחש ןוגכ ונקזב אריכיה
 ונקזש י"שריפ הפי ב"א) — .לודג ovp יוהד היל
 ל"צ] (תולובש) ינש ןיב own קלוחמו לצופמ
 ףוצרפה תמכח ילעבו ,ובעמ ןימכ [תוליבש
 י"שריפכו ה"יחא]" (םורעל ןמיס הזש ומיכסה
 "יסופדב ס"שה 'יגמ היאר ךורעה eb" יתקתעה
 א"לבו אתרכמ ^m תיאד (אקארק דבלמ) םינשי
 רכיה ול שיש ךורעב ומכ 'יפו אתרכה W^ י"שרב
 ונלש םירפסכ סרגש ךורעה "יפל השק לבא ונקזב
 ידהנס סיר) יינשי יפדו "5 ף"ירבו ף"כב ^25 "יפו
 jp עוטק אוהש הארנו אתרבמ "גה Cop רצ

 — [ארבמ 'ע fnb ןייע אתרבעמ

 ק"פב CWalze bip ןושלמ הֶליִנעִמ =) לגעמ
 C ןתוא | ןילינעמו )0 «p ןיקשמד

 לגעמ היה «C m2 ןילונה ןה ולא 'פב .הליגעמב
 תומא יתשכ Ts 722 buy yy 'יפ C הליגעמב
 von לע וא טיטה לע ותוא ןיליגעמו םדא יואשמ
 "יפב ה"כו ה"יחא]* — pua תוושהל הילעבש
 n2 לוגע לודג yy הליגעמ ק"מב י"שרל פחוימה

Cvק"מ  i'mא"לד  mm yvyהליגעמב ליגעמ  
 — [לצחמו ץלחמ ע"ייע yn .'וכו התכילה ךרדכ

 ייחספ שירב Gesttag גח 'יפ מ"למ yb דעמ
 pni pu» wa pu אל (נשמב :יי)

ra tec Ht DU JUL PIU TUE PST PNIS MIR TTUSC TUER EORCRAR Un DRE DUERME RE RR ec TU T 

 ע"ייע רועו הלגעמב עיפרשבו ונינפל (nyc ריפדב היכ )5 = .ותוא ויפדבו ,ריפרב )5 = ,ימגב קר ריפדבו י"כב ה"כ ('
 .חתלחת aw לע ןיקשמ הארק וניברו )5 ,תובשיו סיטב ע"פדשבו cb) xm ט'ק ייכב הייכ (* ,לצחמ



DD 9 *דע לעפמו םיִנדָעַמ ץובקב קר מ'למ)  
(kosibare Speisenמוי םלוע ינדעמ ' 

vyט"פו ז"פ ר"דמב :ו'ט .'ט 'טוס . 

 .ש"מ "553 5^3 ףייסהב Güthaeke) מ'למ) רדְעַמ
 = רדעמה Coe דיפ ny לובש (ףוסבו

 .אכיאו 6 רבעמה ירמאד אכיא בוגמהו הרזמהו

 = םירהה לכו ;«Gv ייעשי) ןמ, ייפ (*רפעמה ירמאד

 < nmn אלא nm ומכ אוהו ןורדעי רדעמב רשא

 = הב ריבעהל ידכ םיניש םיניש הזו ('הפב כחר

 < Cms ינב לש b המודו םוקמל םוקממ (' ןבתה
 |  תחא הלטינש e) םש «n לובטו יילכ) ןנתדכ

 ותרוצ הזו ("הינישמ

 הרוצה ה"כ ה"יחא]*

 : .ר"בו ב"ה מ"ק י"כב
 | התוא 'יא ו"ו י"כבו
 2 ] הפוקוכ צץ ה נוצח
 וז ב דל [/ ייפבו לכ
 = הוצעה 'יל ע"פדבו
 ,רירעמהו (""ןירקודה ג"פס מ"ב ^55 אתפסות ה'נכו
 תו עוצרה :םשו .חוסמ ע"ייע א"פר ב"ב 'ילכ 'פסות
 תדוכעו הריפח ילכ רדעמ (b^ .'וכו רדעמבש

 — [םימרכה
 | ,'א עמ yvy אעמ ,העמ *

"jbתעדל  wanאיצוה 'יפ ע"ייע יעוומ ומכ  
 durch die Nase Luft  ומטיחמ לכה טרפב

jhervorbringenפב +(םינפב ןייע קעוצ ד"עפלו ' 
 wn" (.דילק nun קלח ול ןישוע ןיא 'מגב 'מוא א'ר

spi?יועמ אלד  ^oיומטוחמ לבה איצומ ןיאש  — 
 = .הייחא]* — (חור ףאושו ףשונה לעופ י"לב b^ ב'א)
 = יכ יתוריעה םשו ש"ע יעוומ 'עב כ"ג ב"ר בתכ הזכו

pianכ"או מ"לב אצי ומכ לעפאב אעי ס"למ  (opi 
 Bb שיא שיא יעוומ ומכ yb i5" ןיב וניברל
 לוק איצוה .5,* ע"למ אוה wb" ד"עפלו ותטש
 : א'ע 'ומביב יועמ י"שריפ ןכו sehreien קעוצו

xp a "nm 2" wbםהונ י"שריפ יאועמ  
 הפי ("wv סנכנ וחור ןיא b^ םש תבשב לבא

vy cvm Atem, halein = ז"עלב אניילא 
 nim י"עבו איליפאב 'פד דע םינשה 'פדב א'עס
 יר םתכו היב חגשאד אכילו יוע יוע אב ןוי רש
 יטולב יוע יוע (:א"כק דצ ימויב פ"דב אבוה) םיקילא

 — ['וכו םייפרפ לש רש ותוא קעוצ היה . ,

 wn — (דעמ =) דעמ
 דעומ an ארקנו .דעומל דעומ ןמזמ Cow איש =

 =- SPP P mpra] ןמזב .המימי םימימ אבש

 האדעההו הרהזא ןינע דּוע ןמ לעפה) דעּמ *
(bezeugt, verwarntו'ט ק"ב םת וכפהו . 

 והזיא :ג"כ םש ,'וכו דעומל bn pig :ז"ט
nnוכו דעומ והזיאו ' mu»ז" םש :  im^ו"כ , 

mom juט"פ ר"דמב הליאשהבו .ה"ס :ד"ס  
 ץובקהו .הריבעל דעומ השענ אטחב שלתנש ןויכ

"mssד ק"ב '. Ubהדיחי הבקנלו האלהו .ג'5 . 

nwםש  ^ im^ה'מ : 

 schwanger) הרה b^ ידע לעפמ ראות) אידעמ *
ENתישארב) הרה 'גרת  G^ r5תא אה  

spoח"ל םש ןייע דועו , b^ ,"mwwb T5 
 ג'י ,'א סומעל ;3^ ,'ח ב"מל 'גרת ץובקהו ותלוזו

 .ז"מ ,'א 'כיאל ;'א 0" עשוהל

news bs pa(ץובקב)  ^sםירושיק  
(Knoten, zugeknüpfte Stelleםירכהב  

 .הרוהט םינדעמ ישאר ריתמה ןכו 072 5535 מ"פ
^bתלצחמה ןימילשמשכ תואלצחמ השוע גהנמ  

 םיחפמ 'ב לכב ןתוא ןילדוגו ללמ ןימכ ראשנ
 רתינ (ow גרואה snp sow ורשוקו דחא לודיג

myרבכו הרוהטו ילכ תרותמ לטבתנו הריתסל  
 יתאכה םשו ה"יחא]*  .ןדמ 'עב הלעמל ונשריפ
 םינדמ כ'ג םינדעמ bus סרגש "ילכב jm ןושל
 הזה 'יפח 5555 חכומ "ילכל ש"רה b" ךותמו
 ספדג וכותמ רשא י"כב לבא ג'הר eb" קתעוה

"enייל ונינפלש האצוהב . smתונדעמ מ"למ  
 (אייפס) מ"ב b5^ 'תפסותמ 'ילכל ש"ר ps" ה"כו
 i-um "וכו תוגדעמ ישאו רשק אלש דע
 םינדמ השלש הב ורייתשנו :םשו .ןינדמה ישאר
 יוכו ןדמל ןדמ pa םייחפמ םיחפמ השש ןהש
 י"ב 'פסותב «i'n ןידמל ןידמ ןיב ןינדמ ג"ונבו
 מ"ב "ילכ אתפסות ש"רה איבה דועו .טרופריא

(UD)ךודשכ לכ . . םינדמה ישאר רושקישמ  
mor  המרנין i3) 75י"כב  

 m" ג"עס 327 ב'פס u«' 'וריב לבא .טרופריא
 ןכ שרופמ יילכב ם"במרהל מ"יפבו ,םינדעמ ישאר

^p תונדעמ גגא וילא ךליו (ב'ל :ו"ט איש) מ"ל םג NC 
 ןתנש ןדע שרשב ק'דר כ'ג 'ייעו םידיה רשוקמ

 -- ["פה הזל תאש רתי

 D'b3 ימא יפרבו שירב היכו f)  .תומוקמה ינשב יהסונב nés )3  .ייל ישמא ליסאב Pb 'פרב (? .רייפדב ןוכנל חיכ )!
 .גייהר ייפבו שירב היכו ביהו טייק י"כב היכ )5 55 גיהר ייפב לבא שירב nm (5  .רפעמה ייל ym ייפבו רדעמה

Xa vaa )' =('* .םהינישמ שיירבו ןהינישמ גונב )* ,10 טיידסב ג"הר ייפמ קתעוה כיע (* .האובתה  v23 m3טרופריא  

 up" ע"ייע .ג'ג יילוחב וניבר ייגו ('% .ןיקרודה ג"וגבו
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 72( םיתוכ תונב 'פד 353( Cb^p תומבי) יומביד
 ט"מ ןימבימ אלו ןיצלוח אל הנטקו ןטק o בייל
 אמש הנטק םירס אצמי אמש ןטק ןימבימ ןיא
 ה"יחא|* — .אטועימ רתב ליזאד תינוליא אצמת
 :םשו ,נ'שו םש תומבי ןייע אטועימל שייחד ג"ונב
 מ'ר שייח אל אטועימד אטועימ vw :ד"ל ז"עבו
 האיפ 'ורי ,טועמ 'ע י"פב אבוה יכדרמה ש'מ ןייע
 יורי :77"3 .ב"יפר «nb  'ורי ,ד"ע .ט"יד ו'פס
 ,תוברל טועימ רחא טועימ Yy moy א"פר תוירוה
 ןידה .תדימב וכליה אל ד"ע ד"ד ה"פר ק"ב 'ורי
 וכפה טועימ ןכו pea אלא בורה רחא ןוממכ
 ייחפפ 'ורי :ט"נד אפ wp" ̂ ןייע הבורו בור

rbטועימו :'ם  'יטיג -- ג"ע ד'לד  v.. Dp 
 ב"ב ng ןטועימו .'ע'יטיג ,ר'ל תוכרב ,בתכב מועימו
 m .הרוחס טועימב Ye תובא ,תוירעב טועימ .ה"סק
 'מוי 'ורי ,םינש םימי טועימ םינש תופוקת טועימ :ח"ל
 םיבר ףא םינש םימי טועימ «mU המ .מ"ד ב'פס
 טועימ ןושל קר ז"כ פ"ס ר"קיו ,'ג םיבר טועימ
 ןיטועימ ןיקרו ןיכא :ר'יד ט'פ תוכרב 'ורי ץובקהו

Y^תבש 'ורי ,נ'שו 'א ךא  UDאוה ךא :י"ד  
 שרד א"פו 'ועונש 'תפסות .ןיטועימ וליא ירה
 יטועימו ייוביר שרד .ו'ב 'ועובש .ןיטועימו ןייוביר

wnה"מ 'דהנס :ז"י 'טוסו :ז"כ םשו ןינעה לכ : 
 ,'וכו יטועמל .'ו א"עס 'ה ז"ע 5yem .א"ער ו"מ
 יטועמל vy 'מויו (! שיכה ^3 "פכ) ,א"ל תועובש
 ,איבוקב pnus יטועמל . . ךלמ יטועמל , , יאמ
 : ו"כ yn ,םוקמה דובכ טעמל ,ח'ל mv" לעיפב
 ,ךמצע תא יטעמו יכל sp 'ילוח ,החמשב ןיטעממ
 ןמצע וטעימ ו'טפ ר"דמב ,המצע הטעימ vb ר'ב
 US 'וכרב 'ורי .םכמצע םתטעימו 45 'דהנס
 הבורמ ועומשש לכ .מ"ד 5b'3 'מוי 'ורי ,ותטעממ
 תשפת תשפת אל הבורמה התשפת טעוממ ועומשו
 'וךי Ub cov) ילבב "ייע) התשפת טעוממה תא

 yu הבורמ לודגה תשוב vy ז"כד ye 'ובותכ
 הברמה דחא 40: 'וכרב ליע פה .'וכו טעוממ
 ,ד"נייבוריע ל עפ תגו ל עפ תה .'וכוטיעממה דחאו
 :;'ל "כרע ד"יפס 'טוס 'תפסות .'ח iy .ו"צ 'דהנס
 R^ "wb ו"ט קרפ וצ ארפס ר"יפ יתבר 'תקיספ
 ,טעומ ארקמ w^ criam Cnm רכז ראותהו
 ,'תפסות 'וכו C טעומ אוהש לוח המו ב'עס 'ז 375

i"טעומ רבד ב"פס  napi"הנתמ ,ד"י "יטיג  
 ,תטעומ הכימס s^b ו'ט קרפ וצ ארפס ,תָטְעּומ

 בר טעמ — (הביזעמ =) בזעמ

 pian pun ןינע sm מ"למ nne = בזעמ
Aufbauהילעהו תיבה 'פב (םינפב ןייעו  

 ןוילעהו הרקתה תא ןתונ ןותחתה (ינשמב :זיטק מייב)
Ciniםש) 'רמג ,הביזעמה תא  Grpהביזעמ יאמ  

 אניטו ןיאנסו םינק רמא הנינח 'ר רב CDU 'ר
 'יאחול רמא שיקל שיר cns יניטסו 6[ב'א])
 (הירתא 'כ רמו mns יכ רמ ינילפ אלו
 תיסרחו םיצוקו nup תורוקה לע םושל םגהנמ
 ,גימ יימרי) ןמ תימרא bs" (*הטילמ ומשו תורורצו

Ceיימחנ ןמ הביזעמ ומשו ןבלמב טלמב םתנמטו  
 ןימישמ רמד הירתאבו .םלשורי (תא) ובזעיו (ח 3
 רופחי אל 'פב .הביזעמ ןיארקנו תורוקה לע תוחול
 .םיחפט 'ג הביזעמ ויתחת אהיש Tuy € ביב)
 ךפיה הביזעמו .סטלמ 'עו הטלמה ע"ייע ה"יחא]*
 p^ מ'ב r3 232 YD ד"פ תודמ ןייע הרקת ןמ
 רבס b ^n" . . הרקת יקוזחא הביזעמ ורבס ןנבר
 3n" רקיע יכ עדו 'וכו אוה תומוג ייוושא הביזעמ
 ל"בשר םושמ ינטסוי וא ל"בשרא יניטסי םש 523

aרצ מיב| ם"ד ןייע ס"ש י"כב  GYypה'כו  
 ל'ר םשב אטסוי 'ר y'2 7^5 י"פר 'וריב תמאב
 כ'או .הביזעמה תא ןוילעהו הרקת ןתונ ןותחתה
 ל'ו לש ודימלת םכח DU יניטסו י"שריפ ןוכנל
 ה"דס ^!y"' רק 'עב ערוג ךורע ףסומ לעבו כ'ע
 ,(כ"ק (T הניטסוי ,אטסוי ע"ייע דועו 'ו ms ףוס
 ילבמ) ךורעה 'יפכ הביזעמ 'יפ בזע שרשב ק"דרהו
 "vp — " רק 'עב איבהש ייפכ אוהו (וריכזהש
 הביזעמה וחתפ (הינכיל) ול הולשלש דציכו ט"יפס
 ח"פס 'יבוריע 'וריב ה"כו ותחפ ל'צו ,ול הולשלשו
 — [אלממו לשלשמו הביזעמה nme ב"ער ה"כד

 'גרת Ziege) זע b" *?= = ע'לב) יזעמ * 6. .
 rpg) )0/3 יהיל ;יז 5 ;יד היכ תומש) םיזע

 .אָיזעַמ

mes ^n 2 עילב bw לעפמו אָליִזִעַמ * 
  Ger Spinnendeלהבת לא 'פ ר"להק :

 nya דועו .'וכו היתכלפ לע ליזע אליזעמד אמכיה
^ das Gespinnst mbryws ס"לבו jm  בל"ע 

 non הקרשד . , אתתא אדה ג"ע 7D" תבש
 .לזע ע'ייע o) ואיל ילשמ) ךלפ 'גרת ןכו 'וכו

 טעמ מ"למ תותיחפ pip SUDO ,טּועיִמ 5 טעמ
CYerminderung, Minderheitפד ג"רב ' jns 

 .םיהוול גיונב ) («em ^ רק עייייעו איה ביר תפסוה לבא ישמא 'פדב ייל (* mun Sn ג"הבו סייש ייכב היכ )*
 ינוניב) טעוממ ןמ עוטק אוהו )5  .יקופאל גיונבו (*  .ארקמב יל )^ .אטילפ תועטב i'n י"כב ) .ביה י"כב הייכ (*

 ,טעומש גיונבו יישר ייגבו ומוקמב סייד לצא «p יזכו ם"ש י"כב ה"כ )?  ,מייד בפס ימוי יורו ןייע (לעופ
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 ב'פ 'ובא bn ,לספס /3 ףס ע"ייע ג"מו א"מ ה"פ
 ע"ייע לושלשל (א לאשוהו רבגתמה ןיעמ ח"מ
 רוקמלו דילומה רבאל )2 .נ'שו 'ב עמ 'עו סדרב
 דילוהו ונייעמ ה"בקה שביכ Ys ר"ב השאה

mss wenoלג 'פ ר"שהשו ב"לפ ר'קיו ,הנש  
 ב'עס ד"ס תומכי .םירכזה ולא םותח ןיעמ לוענ
 רכזל :ר"ל ב"עס m'5 mm ץובקו ,םרוג ןיעמ

ns maso 0/5 2 p»ויתוניעמל ערוצמה  
 — :היתוניעמל תערוצמה תא תוברל cum הבקנלו
 איעב pep quen ^i ל"צ סכומ (ןייעמ) ןיעמ

amמיק  — pogע"יע  pyןייעמ —  "Vb yp 
y'"yנ'שו 'ב עמ ] — 

 .ןיעל (yy gui pe ןייּועְמ *

ey yy הָליִעָמ ,ליִעָמ * 
 ומכ םשהו קיעה מ"לב ומכ קיע ינוניבמ) הקיעמ *

 'גרת ןייע Bedrückung np)» מ"לב
 ,ו"ט בויאל ;ג'טק p ;ח" ^a .'ו ז'ק 'ילהתל

 Uo b ;ד"כ

 הקיחדו הציחל ןינע Jine ע'לב ןכו מ'למו ּךַעָמ
(drücken, zerdrückenןפוד אצוי 'פד נ"סב  

m»ו'מ  boy cy»ףכה ךעמתנש עודיב הלעמלמ  
 תותכו (*ךועמ .62 בג 'עב b" רבכ ,'וכו ףכ יאמ

^b 335תומגי) ןיחא "7 'פד ג"סב ,(ב'% דג 'עב  
v?א ע ב צ א ב הכעימ עבצאב רמת (ג'עו  ') [^b] 

 רימת 'פד iD3 ,הילותב האיצוהו םוקמ ותואב
 ims ןירוק ויהו דחא ןקז םש ךעמתנו 6 ד'ס םיחספ

npeריעה 'פ ר"כיאב ה"כו ה"יחא]* = .("ןיכועמ  
mmןירוק ויה חספה ותואו והופמר 'א ןקז םש  

 'תפסותבו .ןקזה תא וכעמש םש לע ןיִבּועְמ חספ
T'bD ^nbbםעפ רופסה 'יא  nnsספירגא שקיב  

 וב ^« ןיסולכוא לש םניינימ המכ עריל .ךלמה
 (ןיקיזחמ) היה אלו תיבה רהל לארשי וסנכנ םויב

mm [pum o]ארקנ  nobי"כב ה"כ ןיכועמ  
 ייחספב N^ רופסה הזכו ןיכעומ ,ןיכומ ג'ונבו 'פריא
 י"כבו ןיבועמ חספ ותוא quip omm םייסו םש
 "ל םש ר"כיאבו ןינומ ןושארה י"עבו pus ס'ש
 'ורי .קחדה י"ע ךּועָמ .ב'כ הדנ -- ש"ע םויפה הז
 רוביח ךושנ מ"כב "T'y "עס ה"כד Yb יאמד
 'תפסות ,רוביח ךועמ 'יפא אכו רוביח וניא ךועמ
 'ציב 'תפסות ',תויבחבש ךעימהו ז"פ ק"ב ^55
 bb'5 תבש 'וריבו לעי פ ב דיב התוא ןיכעממו ג"פס

AM CIEL P SES RT 7 
 ו ; ]

 תבש .א'ס 'וכרב ןיטעומ .םיטעומ :רכז ץוכקהו
  :n'b bv imp'ורי  'ovט"כ 'וחנמ .מ"ד ב"פס :

 דועו :'ל ייכרע ,םשו םש 'גיגח תוטעּומ הבקנלו
 perm jm :ה"מ 'כוס ץובקב ('טּועָמ ראותה

"mb "m בילד. me םיחספ 'ורי .'א לע yvy 
— [mmn יטועמ ג"ע n^" א"פ 

 אוהו erweiehen ךכרמ ose ע'למ (b" ןטעמ

Behülter zur םיתיזה ow ןיככרמש ילכ 
(GErweiehung der Olivenתוושעמב יעיבר 'פב  

 D'2 ךשנ והזיא 'פב .ןטעמה jb םיתז לטונה 07«
 וב ןינתונש ילכ b vm" לש ןטעמה לע ייביע
 .בלח ואלמ ויניטע «Oo ac בוי ישלמ  םיתיז
 ומצע םשב ט"פר 'ורהמב ש"רה b^ ןכו הייחא]*
 םיתז לטונה ב"עס ז"לד ב'פ 'ירדנ v3^ ה"נכו —
 ןטעמה לע ד"עס ב'סר ה"פר 'ציב 'ורי ,ןטעמה ןמ
 ןטעמ ד'ערו ג"עס ה"כד ו"פ יאמד 'ורי mr) לש
 ו"פס יאמד 'תפסותב ה"כו (םיתיז) םיתז לש
 לש ןטועמ N" ג"פ 'ורשעמבו ?D טרופריא י"כבו
 ןיטעמ . . הזה ןיטעמ ג"פר 'ורשעמ םשו םיתיז

msורהטב  טרופריא י"כב ה'כו ,ןטעמ ג"ונבו ' 
 היה א"יפר םשו ןטעמה ןמ ןיעקובמה םיתיז ג"פר
 ץרש אצמנו גנה שארל הלעמו ןטעמה ןמ ץצוק
 'וכו גנה אמט ןטעמב אצמנ רוהט ןטעמה גגב
 : א"י 'דהנס ר"אלבו .ט"מו א"מ ט'פ 'ורהטבו ש"ע
 'דהנס 'וריבו אתיזד אנטעממ ארשעמ ישורפאל
 'וריבו איתיז יִנטעממ :ץובקב ד'ער ח'יד א'פ
 — איתיז ינטעמ jb ג'ע ו"נד ה"פס ינש רשעמ
 'ורשעמב ם"במרהל מ'יפב תשרופמ הפי ןטעמ תלמו

U'5ןטעמ ל'זו ג"מ  bwםיצבקמש םוקמה  pw 
 איצוהל meus "היו וככר תיש דע םיתיזה
 מ"בב ןייע י"שריפו ל"גה ע"למ sim כ"ע ןנמש

 — [ןטע ע"ייע «m .טיבעה לע m :ב'ע

 css ע"לבו תופטעמ ץובקב מ'לב) ְפמִעִמ *
 'תפסות Hülle Mantel) ליעמ ^5

 י"כב) דבלה ןמ תפטעמ השועה n'b ב'ב "55
 ,(דובלה 'פריא

 ר'בב Quelle) רוקמ b^ מ'למ ןייעמ — ןיעמ
 רוקמו שפרנ ןיעמ (Uy BU בקעי חלשיו

 ןיעמל רשפא יאש םשכ 0 o ילשמ .תחשמ
 קידצל רשפא יא ךכ תחשהל רוקמלו C שפרהל
 תואוקמ «mu ה"יחא]* .עשר ינפל טומל
 ודור

 חלשיו יוחנתב ןייעו איפקתת זמר ילשמ יקליבו ל"ק זמר יר חלשיו 'קליב היכו םפרהל ama )* we ינוניב אוהו ('
 cUm ט"ק vos ה"כ (+ mmm ןיליחתמש םינושארה ע"פדבכ אלו ךרעה ךשמה aen quy י"כ לבב .(5  ..יג סב

 ym טיס ייבב (*
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 כ"או דֶנֶב ןמ 73:55 ליעְמ םשמ הליעמ תרזגו
 לכ יניעמ םלענו דגבב חסוכמ ומכ השוע b" לַעָמ
 hinter der Decke bandeln ש"אלב רמאנ ןכו
 םוקמ 553 הליעמ ןיא 'ז 'פו 'ב יפ אשנ ירפסבו
 התליעמ ג'ע Yo ג"פר 'ישודיק 'ורי ,רוקיש אלא
 הדיגבה לע רמאנ טרפבו קפס התליעמ . . הרורב
 'ליעמ ,הליעמ םושמ םהב PR .'ו 'ותירכ שדקהב
 pen» הליעמ vb קיפנ הליעמ nb" ואצי ,'ב
 הֶליִעַמ תכסמהו — .'וכו ןכברדמ הליעמ אכיא ימו
 שרקהה חליעממ nip בורש ינפמ ןכ הארקנ
 .תוליִעְמ םשא ה"מ ה"פ םיחבז ץובקהו ,םישדקהו
 .'ב 'ליעמ ת"יב רושקב םימעפ בורל לעמ לעפהו
 אלב םג לבא n3 ןילעומ ב'ער .i^e תוחנמ האלהו
 א"עס i'n 'וחנמ .לעמ אל . . לעמ c5 'ליעמ תייב
 , . לעמ חילש y "ישודיק 'וכו אצויל תלעומ

nyaלעמ ] — 

 ןינע מ"לב ליעפהב לעי לעפמ ליעומ — לעמ
 תונוממ יניד 'פב Qützen, dienen תלעות

 רמא CY2 "mD ןועמש 'ר רמא 'מגב ררוב הז
 'יפ mmn ירבדל "פא תלעומ הבשחמ ('אלוע
 לטבל תלעומ רבד לכמ בשחמ םדאש הבשחמ
 םויה הנוש ינא הז לכ בשחמ os "פא ("ותרות

 הייחא]* | .םימורע תובשחמ רפמ ביי י'ה בויא) 'אנש

 — ([ש"ע לעי רקיעה

 heraufbringen) הלע ןמ ליעפה nbys — לעמ
 cma "y ןיאפרתמ 'מגב ןידימעמ ןיא 'פב

 !ירבוחמה ןידיג, b^ תבשב םינזא ןילעמ הנינחר'א
 םדא ןמוקממ ןינתשמו הטמל ("ןיחרוסשכו ןזאב
 'יפא ןתוא הלעמ ןתולעהל יקבש ימו רעטצמ
 nop» רקיעה ב'א) — ."הנכסה ינפמ תבשב
 2^; היהש המ לכא 3" ירבד םינכו ה"יחא|*
 תועט י ל ק גו א א"ם TA ^b (שמא 572 חסנמ
 יתנייצ b ןזא 'עב ןיררננ ונא וירחאו ודיב אוה

v'yיא םשו .ט'כ ' nessתבשב ילקנ וא ןילעמ  
 :ח"כ ףד לע וניבר ןויכ יחכונה 'עבו ןזא 'עב לבא
 ףוסבש תולמה eb" קתעוה יפה לכו
 :gr qw פ0 םינומדק םינואג 'בוש ת
 .םינזא ידיג םינזא 6חיכ 1722( ^5 י"שר ןכו : א"מ

bye — לעמ — qn "T 

 n'a תוכרב ,( ילכב אל לבא ריב ךעממ ג'ע "יד
 'תפסות ,(ולוק היבגה וכפהו) ולוק ארוקה ךעמי
 'ובותכ ,'וכו םדאה תא ךעמל .ז"ט ק"ב א'פס ק"ב
 : ב'כ הדנ ,'וכו הירד ןיב הל ךעימש ינפמ :ו"ל
 תא ךעמל qox ד'ע ד"מד ח"פ Ov "Uy" ,ותכעממ
 רמת יבר תיב לש תוכעּומ לכ .תֶבָתַּפ ע"ייע הללח
 תוכעוממ jb עוטק su ב'ער «v5 ^b ןמש
 YD יוחנמ לעפ תה .טעמ ,'ב סמסמ y'"y ותמגודו
 ד"ע ח"מד s/n 'ורשעמ v^ .ךעמתי אלש ידכ
 ןיכעמתמ ןהו ז"פר :תואוקמ 'תפסות .'ב סמ ע"ייע
 ר"ב -- (?!ןיטעמתמ טרופריא י"כבו םידגבה לע
 y" ונממ תומשהו .ךעמתנ אל . . ךעמתנ ז'מ פ'ס

 — [ז"חא םיאבה םיכרע

N2iv 7&8םדוקה 'עמ ךעמ לעפמ)  (Sehnürleib 
 . . ןברק תא ברקנו קוספב 0« י"רת

 ךוחמ ומכ ןוהידת mio אכועמו C» ow יבדמב)
 תיב ןמ אָּיַכּועָמ ץובקה ג"ונב ה"יחא]* ,ש"ע

 -- [ש"מו ךחמ :yvy .ןוהידת

 Bedrücker) הציחל ןינע םדוקה 'עמ 'יפ) ןובעמ *
 הכעמ ב"ק זמר mp אריו 'קליו ז"נפס ר"ב

oe»ןומחג ע"ייע .ןוכעמ 0 ,ביכ . 

 reulos& הדיגב ןינע .3*> ע'לב ןכו מ'למ) עמ
seinהָליִעַמ םשהו  (Yeruntreuungתליחת  

 ןילעומ םורדב ןטחשש םישדק «wp C" הליעמ
"b qmiהנישו ןופצב טחשיל ןנידש י'פעא,  

 הנהנש ימו ןתשודקמ ואצי אל םורדכ ןטחשו
 םשא הליעמ jx איבהל בייח הטורפ הושב ןהמ
 הצלח 'מגב הצילח תוצמ ('קרפב .(''םילקש ףסכ
 הז ןילעמ ןיריתמה םירבד ינש ?«Cop mo הקקרו
 ןיריתמה םירבד ינש הקיקרו הצילח b qw^ אלב
 אלו הקקר םאש הז אלב הז ןילעמ המביה תא
 )'533 nbe3" ק"פב .ןיחאה לע הלספנ הצלח
 ןילעמ ןיריתמה םירבד ינש 6": הדוהי ר"א דועו
 םיבלח ןיריתמש npn הטיחש, o a^ אלב הז
 'מולכ הז אלב הז 6'ןילעמ הליכאל רשבהו חבזמל

Cupsאלב דחאה  wonןמ 6 הנהנ ונממ הנהנו  
 [nns .("הליעמ ןברק בייחש שדקהח

 תצק תוכיראב םשו 6אימר m אקילייגנא (vl הליעמל הימגר ייפמ קתעוה )*  .וחממ ייא wey» mp תבש ילבבבו )!
weyע"פדב (5  "nno qoמ"ק יייכב ה"כ )4^  ,ךרעה ותואמ לעפה אוה יכ המל יתעדי אלו ומצע ינפב יעל רובדה  

5mייפב )5  n^8 .הנהנכ ח"ר ייפב (1 .שידקמ חי"ר ייפב )9 .ןילעומ ( חיר ^55 קתעוה .^nbb3 *) אבר בייה ייכב 

muaקליב ' v3יה בויא  DU)ייגה ט"צתת זמר יר בויא יקליב גיונבו (איה תעטומ ייג יכ חכומ םשו .ה"ל דצ ירהנפ  
 ידהנסב חי"ר ייפב םג לבא ותבשהמ ר"פדבו ב"ה י"כב )! wow רמא ןוכנל טיינקתת 'ר ילשמ יקליב לבא אליש רי

 לצו ןיתרוסכו 373 הטמל jy יינואגה 'שתב לבא ןיחרופשכו ב'הו טייק י"כב )!5 nmn ירבד לטבל 'יפא תלעומ ייא
 .תוחורס םינזא :ג"פ 'מוי ןייע םינזאמ לעפח הז וניצמו .ןיחרוסשכו



WÜDורי ב'פו ' i Coה"פ "ילקש 'ורי .א"מד  
 ייא 'ג קרפ 'ב השרפ mb יוחא ארפס ,ט"מד

 — [ןשע הלעהש בשע אוהו .ןשע הלעמ

Obermantel, (ןוילע בושח "5 מ'למ Own 
"ns o7 ym (Oratליעמ .ח'פ  

 וליעמ לאוגה רמאיו 'פ 'בר תור .ר'הל לע רפכמ
  nes:ימיב יהיו 'פ 'בר תור לעפה ונממו !'ימעפ =

nn»הפוטע 'מולכ 'וכו יקדיסב תליעמ התחפש הל  
 .ליעמב

nby לעיפב noy לעפמ) אָיְלַעִמ oops now + 
 = ,יִלַעמ א"לבו nb לועפ ינוניב ונממו

 'וכרב erhaben, vorzüglich) הלענ מ"לב 'פ אָיְלעְמ
 ק"ב ,םיתבבש הלועמ +" ייד 2« הילע ראובמ ."
 ..ויסכנבש הלועמב Cm ינשמכ) היילעה ראובמ : ז"ט
 yb ,ביל 'ב vmm היאר ם"'שה םש איכה ןכו
 לצא הלעמב :דוד ינב ירבק הלעמב והורבקיו
 ילעמד ינב ." 'וכרב .'וכו החפשמבש םיִלּועָמ
 ב"ס 'ובותכ ,אשמש היב ילעמד א"עס ט"כק תבש
 y'3 pb ילעמר :ה'ק םש ,ילעמו עינצ ב"עס

cvyוב ,נ"י יב .י'הרל 'גרת .ילעמ אל . ,ילעמ  
 אילעמ sw ח"ל ,ג'ל בויאל ;ילעמד אמש
 המכ :ה'מ 'ועובש ןושל ע'ייע אילעמ הבקנלו
 ילימ .'ח תוכרב ץובקהו אתעמש אה אילעמ
 . . אתיילעמ bm" א"עס ח'מ םיחספ .אָתיִילעמ
 mb" ס"לב ה'כו אָתּוילְעַמ םשהו .אתיילעמ ירעש

 .אתועירג וכפהו :ה"מ 'ועובש .ג"מ

soy *אלעמ ס'לבו יִלְעיִמ  ^bמ'לב הלעמ ומכ  
das Aufgehen, Hinauf- הוכג םוקמל moy 

  gehenהאיבל לאשוהו  Beisehlafאשמש םעו |
  (Gonnenuntergangיא"כ תומש) התנעו  C'ב י"רת =

 הלעימ  seemהתול « snaל"צו הל לייעמ 'א
 ּולַעיִמ  omס"שה  enשמשה אבמ מ"למ ןכו

 ןכו אשמש ילעמ םעו 'ד ,ה'כ 'דמבל 'ב י"רת
 ,'ו לאינדב  v5תטמשהבו .אשמש יִלָעַמ דעו .

 אמוי ילעימב 3^ ,1^ תישארבל 'א י"רת אשמש
  ambeה'כו אתבש ילעימב ח"כ ,ב"כ 'דמבלו

 'יטיג א"עס ט"מ מ"ב  any,אתבש ילעמ :'ס ןילוח
 ,ירופכד אמוי ילעמ arb : ב" תובותכ

 ele עלב אלעלעמ ל'ציכ ל"ג אללעמ — ללעמ
nyשיאה  Gembrum virileתורע יכ  

 6שורי 'גרת ^O ,בימ ישאיכ םתאב ץראה | bP' 'תפסות .'\ "Din »35 'מויב לבא .ןשע

 ריפדבו ט"ק ייכב ה"כ (5 ^n. ייפב «mo (? .והל imm הל ע"פדו ייכ ראשבו D 'יפב nU» p'p "53 הייכ )!

pyב"נש . 

 עמ =) לעמ סע ל
 ד"ע מ'ד ב'פ ז"ע 'וריו T'y ד"יד ד"יפ תבש ^3(

 ז"עב ח"'ר 'יפב Y^ םשב ה"כו םינזא 335 "א
via)ר"למ אוה ד"עפלו ̂ ףד יקילייגנא  venaץובקב  

 שי ז"פעו Adern םידיג תזנב b^ ירבע לקשמ
 תבשב ילקנוא ןילעמ ןינעב nop ema ש"מ ןקתל

t'yט"כ .] - 

 -Stufe, Steige הגרדמ ונינע מ"למ nbys — לעמ
rungsgradתופעתסמה תוארוהה רתי דועו  

 לביקו וטחש 'מגב יפלקב ףרט 'פב (םינפב ןייע
c3ימו) קרזמב  Cvיכהו אתיירואד תולעמ  

 ונינשש תושודק רשע sm, ^b הי ל ירימנ
 שי nns לכ תשודקו 07« (wb םילכ תכסמ שירב
 (תלעמ) יתלוז לכיהה תלעמו תרחאה ןמ הלעמ הל
 ה"יחא|* = .'חבזמלו םלואה pa ('[הלעמ ל"צ]
 ה'נכו — .טליוו סישכ| אמויל ח"ר 'יפמ קתעוה
 'יבוריע .םלואה תולעמ .נ"כ 'מויב הגרדמ ןינעב
 hoher ןורתיל לאשוהו .תודרומו תולעמ .ו"נ ב"כ

Grad, Vorzugדיחיהו 'וכו תולעמ שמה :ט"י 'גיגח  

 ^j תובותכ ,הלעמ והב inp אל א'עו 'כ םש
 םשו ,ןיסחויב ושע הלעמ .ג'ע 'ישודיק .ו"ט א"עס

yהלעמ ב'עפ  mmהלעמל האלהו ב"מ א"פ ^55  
 ד"ע ב"לד א"פ 'ועובש Uy» £D" 'ועובש .'וכו ןהמ
 ט"לב ומכ ונינע my) (G0 arm) םוכרפא ע"ייע
 aufwürts רתוי 13 )"^ ,'א םיטפוש ;יב ,יט איש)
 ןיקדוב ןיא .ו'ע 'ישודיק שארב 'ל רושיקב אבו
 'וכו הלעמלו ןכודה ןמ אלו הלעמלו חבזמה ןמ אל
 עשתמ . .הלעמלו הצחמו תועש ששמ :ו"כ 'וכרב
 ז'טפ תבש v^ :'נ םיחפפ ,הלעמלו הצחמו תועש
 T" ףוסב 'לב דועו .הלעמלו החנמה ןמ ג"ער ו"טד
 דועו ןלעמלו תועש ששמ iy ל"ד ד"פר םיחספ
 תארוהל תואמגוד כ'ג nen yw» nbn ע"ייע
 ב'ער א"י 'גינח ןייע הלעמל אוהש המ עיקר

venיטפשמ 'תליכמ ךרבתי לאל לאשוהו .ב"ל " 
yepןייע הלעמ לש ןזוא . . הלעמ לש ןיע  TU 

 — [הטמ

 in die (ע"יע) nby ןמ ליעפה ינוניב) הלעמ
treibt |ה"יחא]* = ,ןשע 'עב 'יפ ןשע (1160  

 אלל ללכנ ע'פדבו טוהאק י"כב דחוימ 'עב ה"כ
 הלעמ וניבר איבה ןשע 'עבו .הזל םדוקה 'עב ןוכנ
 «ex?» rt ח'ר 'יפב «jn ,ח"ל bvb' ןשע
 תולעהל םש ג"ונבו ש'ע ושוריפב ררגנ וירחאו



Ju OA SM 

X VIIג"פר 'ובותכ 'פסותו ב'עס ז"כ 'ובותכב ה'נכו  
 העובש wes Cv" ךותמ הדי הזז אל הזה ןועמה
 ע"בשפה ןייעו םולכ י"שר b^ אל ,ה"כ תותירכבואיה

vהזה ןועמה ד"פ תירכ 'תפסות (' ךיראה יכ ןועמ  
 יגינח (ישימחה) עיקר ןועמ ארקנ ןכו 'וכו ולא
 ל'זרל אב הז aem לובז mU עיייעו ש"ע :3^
 w'2n ג"מ ע'מב ש"מ ןייע םייסרפה ינוימדמ
 ןוילעה לילאה ןועמ ארקנ םלצאו 7

 תאז D" .ח"סד ד'פ "נעת
 33 6*[יטומאז] (יטוטז) ע"ייע ו"נש 'פ הכרבה

 DN pip 07 2/5 םירב) הנועמ ביתכ ח"ספ
 ומלוע םאו םלוע לש ונועמ ה"בקה םא ןיעדוי
 יוה 'גו ןועמ 'ה Cw sx» mnm 'יתכד המ ןמ ונועמ
 ע"ייעו ונועמ ומלוע ןיאו םלוע לש ונועמ ה"בקה
 qu ןועמ ה"בקה ארב ד"כפ ר"משב — םוקמ
 — ys "יסופד תצקבו הריד 'יפ 'וכו ותרגרג

 20. -- םדמ המ 8

 ע"ייע אירבטל בורק םוקמ םש ןועמ תיב = ןועמ |

 ר"ב האנועמ DP 'ר ארקנ ומש לעו y" ,ב'חב | בצמ דועו הדימע ןינע ^no) אימ מ'למ) דמעמ *
 'וכו אנועמד ןוהתשינכב םגרת האנועמ יפוי פ"פר
 'גרת אינועמ ףסוי rss זמר 'קזחי 'קליב ה"כו
 כ"ד ב'פס 'דהנס 'וריב לבא יאנועמד ןוהתשינכב
 .הירביטב אתשינכב ינועמ bv" םגרית ד"ער

 — [אירבטל היה בורק ןועמ «av תמאכו

 Strecke einer םימלתה ןיב ץירח 'יפ מ"למ) הָנעַמ
CG'urche(ב"מ) תוליהאב ז"י 'פב  wnהנעמ : — 

 דמצ הנעמ יצחבכ ^O היי א'ש הז מ"ל ב'א)
 som א'מו pw 'וליהאב ה'נכו ה"יחא]* = (רקב
 'תפסות .נ'שְו (האלהו :יפ ב"ח) ps5 תיב ע"ייעו הנעמ
 .הנעמ (הרפל) הל ךומסי sow דבלבו ג"פ 'יעיבש
 יבג לע שרוחו דמוע 'יפא CD ד"פ "לוח 'תפסות

 -- [הנעמ

 pena הסיעה תליבג 'יפ npbyb ,/הפעמה =) םעמ
 yn n3) הלחד ק"פב ימלשורי זן

wsןתונה הסעמה יה  qub penהטילח ,חמקה  
 הייחא]* — .טלח 'עב p^ רבכו pen ךותל חמק
 הלחב הטילחה . » הסיעמה ה"כו הסיעמה םש ג'ונב

w'bב"ער ז"ל םיחספ ב"מ ה"פ תוידעב ה'כו ו"מ  
 א'פס 'יחספ 'תפסותבו ,ג"ע ט"כד ב"פ םיחספ 'וריו
 .שלג ,הסיעמה y'"p T הסיעמ א'ה אלב 0«
 n pw הלחב ם"במרה ייפו .םייונישה נ"שו טלח
 ב ןינתונ החיתרה תילכתב ןיחתור םה םימהשכ

  nep[כ'ע הסיעמ ותוא ןירוקו לכה ןישלו —

 .'ובותכ סייטב ?) wb DU 6 :! ריב דיטב «y פיר גח זז ע"ייע 6

NR RS TIS NE PURSE ל 

 (הסעמה — םעמ — ללעמ וה

 ,(הז 'גרת תואחסונב ןיא ב'א) -- .אערא יללעמ
 ^5! אערא ילעלעמ x1" ןמגוותמב לבא ה"ייחא]*
 םילגרמ e^ 03 ללא ("y םולקנואד ןיללא ומכ
 pw י"רתב rum .ל"נה ע"למ אוה ר'עפל לבא

 — [אערא (תייעטמ) אתיעטמ »3^ 'פו 'ט 'פ

woo +מ'למו  ^b bbysהלועפ  That, Hand- 
(ungםילהת םהיללעמ ערכ  m36ד  

 .ןוהידבוע 3723 ןוהיללעמ תושיבכ י"כ 'גרת

Eingang, Sonnenunter- (ילעמ 153 'יפ Nov * 

(gangהל תיא אנלעמד :ו"נ 'יטיג  
 Ch .ימ sb ייטפשש) התפ 'גרת ,הל תיל אנקפמו
 (ט ,ב"מ םש איבמה ;5^ 5 'קזח) אוכמ 'גרתו

 ;ד"י m/ 'ילהתל 'גרת ינלעמ ץובקהו .אנלעמ
 Bah 'גרת שמשה אבמ תארוהבו CN ,'א 'קזחיל

SR OU) 

(der Stand, Beistand, die Anwesenheit 

 'ליגמ 'תפסותו C2 ב"פ 'יחספ 'פסות ,ג'כ 'ליגמ
i'b3בשומו דמעמ  — "tyiא"עס ד"מק ב"ב .ד"י  

 'ורי .'ג ןת ע"ייע ןתשלש דמעמ yop .ח'מק
 v^ .ז"לד ve 'ועובש 'ורי ,ג"ע נ"ד ט'פס 'יטינ

"mn;ילבבבו) ינולפו ינולפ דמעמב .ט"יד א'פ  
 'ובותכ 'תפסות +ינולפו ינולפ ינפב :א"מ 'ועובש
 שאר ו'מ ה"פ דימת — ןדמעמ לע ודיעהש ג"פ
 ץובקהו דמעמ ישנא האלהו :ו'ט iyn^ ,רמעמה
 ישנא ע"ייע i5 co +:ז"ב .ו"ב "נעת תודמעמ

 .רמשמ

(Halt, Untersaiz By (לש ליעפהמ Tp 
 תבש  vbרחא ךלוה לכה .'ס ב'עס

 ,וידימעמ רחא "in ו'פ תבש v C דימעמה

 .ץע לש ןידימעמ ר"ע ב"יד ב"יפ 'ומבי 'ורי ץובקהו

 שדקמל לאשוהו רודל םוקמו ןכשמ מ'למ) ןועמ
 ,Aufenthalt, Wohnung, (TempeD עיקרלו

(Himmelביכ )35 3172 'מגב טושפ 222  Yop 
 pos אל הזה ןועמה CO תותירכ שירבו (א'עפ
 הייחא]* = ,ישדקמב העובש עבשנ, 'יפ .הלילה
 53( (םיבשריפב הייכו) 3/35 י"כ ה"מגר 'יפמ קתעוה
 (.היעק ףד אקילייננא י'כ ץבוקב) ה"מגר b^ םש 'ותירכל

 הזה תיבב ומש ןכשש ימב עבשנ הזה ןועמה ל'זו
 דצ א'חל אובמ ןייע pum ךרדב b^ ג'צרו כ'ע

 .ןידמועה רחא ג"פס מ''ב יילכ 'תפסותב (1
 .האלהו : גיפר ym (5 : ז"כ לייצו rp: יובותכ w^ דיטב
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  edדצעמ 201

 ל"נה 'ילוחכו תבשבו 555 א"מ 'יפב י"שרו .הזל
 TID י"ע תרופעמ ושריפ ח"מ ח'כפ 'ילכל ש'רהו
 ם"במרה ואיכה ןכו ל"נה 'יכלמל 'גרתה תא ואיבהו
 ל"זו 20 רצ ט"דפל נ'הר 'יפב ה"כו 'א ,ם"כ 'ילכב
 ארפעמב  :דע 'וכו ןנימגות b^  תרופעמהו
 שבל LS 4352 "יפו כ'ע nens אסכ וי לפנא
 תרופעמ תארוה דועו .שאר תפיטעל רמצ דגב
 "אש המ הזו ןקזל תונמתה ןמיסל רקי שובלמ
 ול התיהש ןקזל לשמ ל"נה 'תקיספו ie ר'קיוב
 תונמהל הז דגבב שבלתהל יוארש ימו .'וכו תרופעמ
 ה"סד ג'פס 'ירוכיב 'וריב ןייע SUDYD ארקנ ןקז

usns mors wis Tyאירפעמד ןועמש  Nb 
 רמוכל דובכ םש אירפעמ ארקנ םילבו ,ינמתא
 p תריזא םש לע (אנירפעמ = אנירפמ ןכו) ןוילע
 CD) ny לש "ירוס 'גרתו הב ותוא ןישבולש

Qum o nבימ  O^." sm siהלמה וזו .ארפעמ  

 ינב תונושל ראשל םגו uagópoy י"לל םג קתענ
-mafors, mafortium, maforteum, ma- ממ"ד ברעמ 

fora, mavoro, mavorteללירב 'הל ןעטכארט ןייע  

 ייפ ראפ 'עב הנוי 'רו Ye sw ז"מירל ר"טבו 42

 — [ל"נה 'גרת כ"ג איבהו ^o ע"למ מ"ל

^b) Twpע'לב ןכו 4% םודרק ןינע מ'למ  
(2xתבש) הנובה 'פב  Copהכמה  

 המ 6 טייקו איעס טייק ק"ב ףוסב .רצעמבו שיטפב
 ו"פב ,הריגמב קספנהו דצעמב איצומ C שרחש

 p^ ("ןידצעמ ינש ול םינתונו «Co םיכרעב
 וב ץצוקו םירסנה וב הושמו ןטק ץיפוק דצעמ
 ^A יימר) דצעמב wn ידי השעמ תונטק תוכיתח

 כ'או ("םש יילכב ש'רה b^ ןכו ה"יחא]* | ג
 ym ^p רשא Cz) "לכ תלספמ םע sm דחא

pes CU»ם"במרהל מ"יפבו דצעמ  pwוזעול  
 ,aisieau, aisseau 81880 —( א"שייא אוהו ה"דושייא

 לצא (רצע שרש) ק"דרה איבהש (אצניבארפ 'לב
bn60180018 =) אריוודלוד  (doleiere,ה"כו  

 ט"כפ "ילכבו ,ש"רודלוד 'יכרעבו םש 'ימריב י"שרב
voם'במרה 'יפ . y'b "yןיזירבט  = jj»968  

 רפעמ *

 Staubaufwirbler) רפע הלעמה 'יפרפעןט) רָפָעְמ *
 SU 'יגב רדעמ ע"ייע ז"מ ג'יפ 'ילכ

 הסכמ A עילב רפע = sos מ"לב) תרפעמ
zu- bedecken 4 ,ע*=5  םשה ונממו  

(bue iue)ס'לב  nysyoשארה ףטעמש ררוס  
Kopfbedeckung, 2 mantelartige Hülleפב )0 ' 

 ג"רב .דוגרפהו תרופעמהו אדנופה (GU יילכב ט'כ
 ןיב mueb לש תרופעמ חינישמ 'C  תבשד
 bm" טישפמה 'מגב בטורהו רועה 'פב .(' ויכרב
 שירב .תרופעמ ידכ הב רייש 'יפא Crop :ג"כק
 םישודק שיובוש9ריקי]בה תשרפ ר'קיו
 תקיספבו «Cc = 'ה הבגיו תשרפ
 :ןקז ינדא C Gm רצ כירד יתקספ) א ש ת י כד
 יתוא הוצמ התא יא ךל שיש C תוארפעמ לכמ
 .יתינמתנש םויב יתשבל התואש ול רמא וז לע אלא

wenn" jp75,5 אי רפאב ( mnךירכו  
 ץראב וב ןיפטעתמש רמצ 722 b" .(" ארופעמב
 חלגמשכו ושאר ףטעמש רדופ א"יו ,םיתשלפ
 ארקמ ילעבו .ורעש nw לופיש ויכרב לע וחינמ
 (* םיסכמש המ אוה (' תווסמ יניממ רפא, ןישרפמ

cp vumםיניעה יתלוז הסוכמ לכהו םינפה  
 םחנמ לש תרכחממ קתעוה ה"יחא]* — ."ןהדבל
 «y ס"למ תרפעמ תארוה .\"רפא שרש קורס ןב
 שארה וב ןיסכמ ופנכ תצקמב רשא רגב ל"נה

suלכ אלו ףוגה ראש תא ויקלח  qunהזו  
 הסכת רשא ד"לר 'פ אצת יכ ירפסב שרדש המ
 הב הסכי אלש תרופעמל טרפ ^G ,ביכ םירבד) הב
 ףוטע היה «C ד"פ 'ליגמ 'תפסות ובו רו ושאר
 תבש 'וריב ראובמ (ב'כ ,'ג יעש תופסעהו ,תרופעמב

 דחא pip לע םהיתשו ןרפעמו ןיבלוק im ו"פ
 דגב xoAofíov = xoXópuwy י"לב ןיבלוק יכ ונוויכ
 pp ס"לב אוה ןרפעמו הפיטעל תודי תיב ילב
 ,תואְרְפַעִמ ץובקה ירבע לקשמבו .אָרפַעִמ |
 יתמיאמ :'ט תבש יונכבו «yo y) תוירופעמ
 v^ ,ונמיה ("ותרפעמ הרעישמ ץחרמה תלחתה
 ןתנו הז לש ותרפעמ לזג Ty ד"מד ז"פ 'ומורת

 ןכו עיפרשב לבא nai m ר"פדב היכו ביה דיל ויו י"כב ג"הכ (*  .וז רחאש הרעהב ןייע o) .ויכרב לע גונב (1

 לשמה ייא ד"כ פיס ר"קיוב יכ עדו יוכו ןקז ינדא ר"קיו שירב קר "או םינורחאה םינויצ ינש וטמשנ טיקו ריב י"כב

 לעבו רופיסה לכ רצקתנ יוכו י"עו יו כ ו הלפקו הרענ ודבע תא הוצמ mm ןיש רקפי א ול היהש ךלמל לשמ : הזכ
 .םש 'תקיספב הזכו היכרב 'ר רמאמה לעב םשו) יב יפב ראובמה לע ךמס Qum רב לאומש 'ר םשב qw יר) שורדה

 ר"קיוב nu )^ .(היכרב 'ר שרד רפח 'ח ייסר אשת יכ ימוחגתבו msi םש ילב יבר רמא ייא ויעש 'ר הוצת יקליבו

 .הלחת ןקז יתינמתנשכ יתפטעתנ nav יתקיספבו ןקז יתינמתנשכ יתשבל ר"קיוב (5  .תוירופעמ 'יא 'קיספבו ביפ

 יפדבו Y ר"פרב m/3 )!  ,רפאב יהופא ילע ארפעמב ךירכו wn יהוניע אתרפעמב קידר ייגו ארפעמב יישר ייג )*

 לעב ןינעב )? .םיסכמהמ ר"פרב םיסכמ המ ט"ק י"כב )5 | .תויסכמ ט"ק יזכבו תויוסמ ימא יפדבו תויסמ ליסאב ,'זיפ

 p/3. ףוס יפסותב הייכו שרחה ג"ונב ('% .ותרפמ סיטב קתעוה תבשב חיר ייפב )1( XV. ,איחל אובמב שיימ ןויע ארקמ

i53 (fתועטב תצק ספדנ םשו )!9 .י"שרבו ה"מגר ייפב ה'יכו ךורעה ^32 ליצו ןידעצמ ם"טב . 
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uU *מ"למ) אָּתְרִעָמ  ^bהרופח תליחמ  
Glóhleוריו ד"ע ז"ד ד"פ תוכרב ^* ' 

 תבש אתרעמ א"לבו .הרעמ ימ ד'ע ז"סד ד"פ 'ינעת
 אתרעמל אטמ יכ א"ער ח"נ ב'ב ,'א שמ ע"ייע : ג'ל
 ןייצמ :םש ץובקהו ,ה"דאד אתרעמל . . םהרבאד

nyב"ב ירבע לקשמבו  iDי'כ "ג יפל  bw 
 ע"ייע תורוגמה i'm םימ לש תורעמה תא אלו
 תא אלו ג'פ ב'ב אתפסותב w^ י'כ "גכו רוגמ

 ,וכותבש תורעמה

Thr?לעפמ)  ^b qoyםחלה וילע ןיכרועש חול  
(CWalgerbrettילכב )053  Cyyו'טפ  

GU 5555ךורעמה ןכו ') ^b anbוכרא ץע  
 (ורוטנפס) זעלב ומשו ןיקיקרה וב ('ןירדרמו המאב
 -spiana ט"יאלב אוהו ה"יחא]* — ,[ויוטנפס ל"צ]

WW tojo, Mangelholz5 "גכ " Y^ע"פדב לבא  
 ל"צו ורוטנופלס ב"ה י"כבו ורוטנלפס י"כ  בורבו
 ץלאה רגלעוו וזעול ב"נש ק"העו .יתחסנש ומכ
 ש"רה איבה זעלב דע וניבר ^5 לכו .הא הוו?
 11 ט"דפב ג'הר 'יפב לבא ,ךורעהו ןוא גה םשב
 ץע OU vb אוח קרומ תייטב יכ ש"מו יל

 -- [םחלה וב ןיכרועש

nare *חבזמב םיצעה יריזג רדס ('א 'יפו מ"למ)  
der aus Reihen bestehende Holzstoss 

Tem- ק"מהיבב הדובעה רדס (? auf dem Altar 
  (peldienstordnungןילעמ ולחה ג'מ ב'פ דימת

 רדסל ןירזיגב  C wsהכרעמ ר"מ םשו .הכרעמה (
 'וכו הלודג  ovn.תרוטקל הינש הכרעמה רדס ה"מ

 (ינשמכ) ; נ"מ 'מוי ,שאב תוכרעמה יתש ותיצה םשו
 'וכו שמח םויהו תוכרעמ עברא םש ויה םוי לכב

 'מגב ןייע  (nb nwתינעת  m,הכרעמל םיצע
 .ד"נ "חבז ,הכרעמה יצע + ל"ד ג"פס םיחמפ 'ורי

 אתפסות הכרעמה םוקמ  wbהכרעמ לש שא ג"יפ
 :ד"י 'מוי — 'וכו  arbהכרעמ רדסמ הוה ייבא

 .'וכו ארמגד הימשמ

 .עְרּואמ ע"ייע pon ומכ Quy לעפמ) ערעמ *

 Flüeht- D3 ^b קָרָע לעפמ) אקורעמ .אקרעמ *
(ingוליאש )^ ,הימ "50 סנ 'גרת  
* 

"Wpbאקרעמ * —  m 

 'קילייגנא י"כ ץבוקב) ןיכרעל י"פ ה"מנרו .ןויגל ע"ייעו

 ,ש"רודולד ל"צ ילוא ש"רדירט וזעול (ב'עס ה"מק ףד
m ^eק"דרב ןייע ק'בד  [pw — 

 ,Presse אָתְרַצְעַמ D'om J vasa ע'לב) רצעמ
Kelterוב ןירצועש תג  (D'33pפד ג"סב ' 

 הנורב בר m5 bs (א'ער יס ^""«( ןירבעמ דציכ
 'גרת בקי ('א גינס רב יבד אתרצעמב mmm ברל
 .ז"כ ,ח"י "535 'גרת ןייע ה"יחא|* — .אתרצעמ
 .'ב ,ג"ס ;ו'ט ,ז"מ 'יעשיל ;ד"  ,ו"ט םירבדל ;יל
 יבב .ט"מ 'וריעב «m5 — 'ל ,ה'כ "מריל ;'ג
 JN רמכ ע"ייע .ד'ע מ"ב .יאכז בר יבד אתרצעמ

 ע"ייע .'ע DU Aot 'ו רז 'ג רצמ ע"ייע ,'ס ז"ע

 ז"ע 'ורי ,יאתרצעמ יל יכרד :ד"ע םש SN שט
 — [אתרצעמ וג ןיפוק היל ווה :ר'מד ד"פס

 הרימשל גגה ביבס ןישועש עיצי (nbn הקעמ
(Gelünder, Gitter(.א'י קימ) ןיקשמד ק"פב  

 'תפסותבו ה"יחא]* = .תספרמלו גגל הקעמ השועו
 — [יוכו לדגמבש הקעמ ח'פר מ'ב "ילכ

 der Stich) הציקע s^ ץקע לעפמ) יצוקעמ *
 יתוכמא ע"ייע םירבד שי יכ 'פ ר"להק

C cnp wm 

 b" ליעפהב מ"לכו ברע ןמ לעופ ינוניב) ברועמ *
 (ילע שמשה אב אלו לבטש אמט

 (םיקודצה) ויהש sb .ג"פ mb שמש op ףורצב
 ברע ע'ייע תישענ התיה שמש 3353 םירמוא
 ערוצמ mu ארפס שמש תַָבְרּועָמ mm הבקנלו .'ה

 Jp ע"ייע בוריע ונינעש nb -- SD קרפ

 שמשה my תאפ b^ מ"למ) אָבְרְעמ ,בֶרעַמ *
 אָבְרַעַמ ס"לבו 2. ע"לב ה"כו חרזמ דגנ

(West, Occidentהברעממ ץוח ,ה"כ ב"ב , meג"פ  

 יברעמ רכז ראותה .ברעמל voe חרזמב דמוע ט"מ
we anב"מ . mוג"ב ייעשי 'גרתבו יברעמ  

 הבקנלו הַָעְבְרַעִמ ב"כ v5 תומשל w' י"רתו 5
 י"א אברעמ Soph py ע"ייע DU ב"ב תיברעמ
 y' מ"מו ז"טק n'3, ע"ייע אברעמ 72 :היבשויו

 ,אברעמ רב הדוהי 'ר :א"מ YD .(ת"כק (wr 1 רמא

A53 אלברע ע"ייע sos : 

 ביפר 'ציניוו 'זיפ by5' ם"שב אנינס רב ג"הכו אננס bow אנבס ב"ה יייכבו ,ליסאבו 'זיפ ריפדבו obüp י"כב ןוכנל היכ )!
wy)לעבו ישמאו יציניוו יפדב ךורעב ונלש ייג י"פע ה"כו (סיד ןייע) שבושמ אוהו אנינח גייונבו (:כ"ק דצ יוריע פייד  

 ייסופד תצקב ינשמב ס"שבו תוינשמב ה"כו )^  .קוחמל שי לכב nón )5  ,יצוקמא ל'צ םשו (? oy ריעה אל סיד
 ןידררמ יציגיוו bm vs ייגב n pus^ סייטב ימאו יליסאב 'זיפ 'פדב (* .ךורעה ייגכ 5n דורעמ ס"טב ג"הר ייפבו

 .הכרעמה רדיפ ינשמב סיישב )* .תא ינשמב ס"שב )5 .ק"העבו ש"וב היכו



909 

 YD" 6ז'ע םש) הזתנ m3 C20 יבי'ח םירא תיב 'עב

UDהשעמ ישנא ] — 

QUY ע"ייע Sürkug ny "b D'bb) אָנֶשְעַמ * 
 ילשמ) זועמ 'גרת  C2 0.אנשעמ

 (בימ) ב"פב .המורתב der Zehent) מ"למ) רשָעַמ
 . ,לבט 'עב p^ .לבמ רשעמ ול היהש יול ןב

 רועב היה דציכ Ys ה"פ ינש yo ה"יחא)*
 ושעמו וילעבל רשעמ תמורתו המורת ןינתונ
 רש עמו וילעבל ינע רש עטו וילעבל ןושאר
 רשעמ b" םשו 22 ןירעבתמ םירוכבהו ינש
 ץובקהו .המהב רשעמ האלהו א"פ םש ןייעו יול
 תורשעמ תותכסמה ןיארקנ :ww by .תורשעמ

— [x רשעמו 

 וב חנוכת ל"זרדבו GU v5 גויא) ט"למ) עיִּגָפַמ
mmפד 3^3 (יראה תא תדערמש הגטק ' 

 'יפ ירא by עיגפמ תמיא 61'ע תבש) ןיי איצומה
 תקעוצו יראה ילגר ןיב תכלהמ איהש הנטק היח,
 ."דחפתמ הלוק תא יראה עמוששכו לודג לוקב
 : םויסה םשו (אגליוו פישב) ח"ר 'יפמ קתעוה ה"יחא]*
 ע"לב sim ךאנרפ ל'צ ילוא Sq תרפ לא תארקנו

P295 פ'למ  mmתכלוהש הנטק  "bb 
 (816) ןהאזיוועל 'חה וירחאו טראכאב 'הו ,יראה
 ןייעו üthiopische Mücke ישוכ שותיל הובשח

m י"שריפ] 

 B) ע'ייע Zerstórung הסירה (E^ אָתּורְּגַפְמ א

 o) ,טימ ייעשי) ךתסרה ץרא 'גרת
 .ךיתורגפמ עוא

Serviette, mappa, (לק 'ורו 'צמא י"לב "a 

(Mappeח"פב  pmy5353חנקמ 6א'נד א'מ)  

 דומלתבו .שממ C sep אוה זעל 'לב 'יפ הפמב וירי
nbb)םיהספ 'וריו :'ק  Cro vb»הפמ 65 סרומ  

 לע םיסרופש תחפטמה ר"לב p^ ב"א) — .שדקמו
 ,(םידיה םיחנקמ וב רשא תחפטמה «D ןחלשה
 : ג"'צ 3'3 םש 'יחספ :ב"נ תוכרבב ה"נכו ה"יחא]*

 ,ב"לד wb "x55 "p qe ו"ד ג"פ 'וכרב 'ורי
 א"עד א"פ 'ליגמ 'ורי ,ד"ע TU n 'מוי 'ורי
 אלפמ הלילק byy 09 rep/ תבש 'תפסות ,ד"ע

mappulaהיתחספא ע"ע  am)האלהו .ה"כר ) — 

 םישוע ויה וב רשא Fahne סנ הפמ תארוה דועו
 Uxmmápeoc ארקנ ומירהש Cbr תואסקרקב ןמיס

 ןוכגל היכ (+ .תרכ עיפרשבו ריפרב ןוכנל ה"כ (* .םתלרע םיט spin יפדב 6

 .שריפ mappa *( nob nva" טיייאלב )5 ורבע
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 ברח תסנמ ,איקרעמל  05 5 ipיקורעמכ י"רת

 ג'רב (םינפב ןייע איגוסה ןמיס םישעמ =) שעמ
 ם'"יתורכ ם"ישעמ (Cy» ms .לרעח 'פד

 6 ופוגב השעמ רסוחמ :ם"ישעמ 'יפ ד"בעה ר"ברב

 ;("םכתלרע רשב תא םתלמנו )0 1^ תישארב) יאנש
 רשא רכז לרעו ודי 5 פש) ['אנש] C: ם"יתורכ
 תוצמ :ר"בדב ;התרכנו ותלרע רשב תא לומי אל
 :('ד"בעה ;םהרבאמ הרות ןתמ רובד emp הלימ

 .ןמיסה b m^ | תבכעמ
 ,Ereigniss הרקמו הלועפ ןינעב ה'נכו ה"יחא]*

Thatהשעמ .,'ז 'בותכ ,רותפל השעמ ,ד"כ "וכרב  
 םושמ ^D 'רהנס :ז"טק mo» mm .ךכ היהש
 הכלה .'ע ז"ע .בר השעמ :ל"ק ב'ב ,היחש השעמ

m5 pensיח'נ :ז'נ  
 השעמ

 ותבבו ונכבב השעמ םש 'יטיג ,'וכו תחא השאב

- 

Sar 

 וידבעו וירכז  תלימ

 :ז'כק :ג"נ תבש .השעמל
 .ד"מ mno :iyop ב'ב :UTE i קב
 השעמ :ר'ק 'דהנס Qm ןיטיג ,'וכו דחא םדאב

 תוכרב ,'וכו לש ותבב השעמ .'נ ק'ב ,'וכו לש
 דחא Toni השעמ :ז"כק :נ'ק תבש i ח"
 now ,'וכו nns תיתוכב השעמ TD 'דהנס ,'וכו
 זבנומב השעמ .א"י 3/3 nis" ם"וכעב השעמ א"ל
 asy irpo" תבש .'ם +:ר"ל .ז"ט תוכרב ,ךלמה
 יברב השעמ .ג"ל 'טוס ua "מיג : ד"ע ב'ב :א"כ
 ינב ינשב השעמ רק 'רהנס א"ל nav ,ינולפ
 דימלתב השעמ ^ תבש :ז"כ תוכרב ,'וכו םדא
 'וכו ע"ר ידימלתב השעמ :ה"כ ry ^« דחא
 epp תומבי Tb ג'ל .'ב תוכרב ןייע דועו
 םישעמ :ג"עק pw ץובקחו :א'נק .ר'לק ב'ב
 תבש ,'וכו הלעה םישעמ x^ :ב"כ nm ,םוי 523
 םינקותמ B oov ,םישעמב האנ השא :ה'כ
 לכ YD "bun ,וישעמב הנושמ :ז"ט ק"מ ,וישעמ
 ףוס v^ .'וכו ןימותס ויתובא השעמו וישעמש
 לש וישעמ ריכמ וגיאש n^ לב v'y ה'סד "ירוכיב
 םיבוט םישעמ m לש ויתובא השעמ vo םהרבא
 : ג"ס .ב"ל תבש :ב"ל תוכרבב 'ייע ט"מ עוטקב וא
 ידהנס :ד"פ מ"ב .ד"מ 'טוס b/2: תומבי ive 'מוי
 השעמו תישארב השעמ — ז"ימ ד"פ תובא :ז'צ

 'כוס :'פ תבש ,ח'נ : א"כ 'וכרבב ןייע הבכרמ =
PTS Uum qi0 כ" + א"י 'גיגח  'yan y 

 (תוצמ לשג השעמו — אבכרמ ע"ייע .ז"ער ב'פר =
 תומוקמ y" דומלת וא דומל לש וכפה םימעפל |

 .ופוגב השעמו השעמ רסוחמ ג"ונכ ('
 ה ם"טב עיפרשב לבא iso" bp י'כב



 :33 'יבוריע — 'וכו ומש תשביפמ som ומש לעב
 m'B ר'דמבו ח'צפ ר"ב ןייע דועו 'א רתכ ע'ייע

qe" *ךפא לעפמו  (das Umwendenךפא ע"ייע  
 .ו"טר ,א"ח

 Sonderbarer, Ausge- ss ןמ bybm אָלְפּומ ,

zeichneter, Abgesondertesאלפ ע"ייע  

 .'ב אלפ ע"ייע woes — :נ'שו 'א

bye 2555 *נ"שו 'א גלפ ע"ייע (גלפ ןמ . 

nbem ben (מ"למ noie אָמְלִּפַמ, nosb * 
")yn " (Sturz, Einsturz, Untergang 

 ,דומרת bw התלפמ עלב 'פ ר"כיא :ט"סד ד'פ
 Yy ב'כד ד"פס mb" 'ורי : ט'ל 'דהנס .'י 'וכרב
 mw הלפמ תלחת ז"יפ ר'ב .םיעשר לש ןתלפמ
 ,(*ןמת sr אתלפמ .ז"סד ג"פס 'ינעת 'ורי .'וכו
 ג'מ ב'פ 'יחספ ,תלופמה ינפמ :םשו .,'ג תוכרב

vתלופמ וילע הלפנ .ט'כד ב'פ 'יחספ , "nמוי ' 
nbתלופמ וב הלפנ :ה"מד , "eא"פ 'ובותכ  

 היפר 'וכרב 'ורי .תלופמ הכותב הלפנ ר"ע ה'כד
vy m4םתח ויבירחמ לש תלופמב . "vתבש  

 מ"ב — תלופמה .vb , ןיליצמ vy ו"טד ז"טפס
 'יכרע ןייעו םירווש תלופמל וא די תלופמל .ה"ק
 'וכרב v^ :ב"פ לוח (וזטצ) די noie — ,ה'כ

iןצרח 'עו (םיפש :גיח) יה טח ע"ייע ג'ע ו"ד  
 ,(ד'קת םש)

 wey שוג ph פ"למ וא ר'עפל םלּופְמ =) םלפמ
 Schlammmasse טיט שוג ד י"למ וא

 יפד 3/23 feucht) תחולחל .pay לעפה הנבנ ונטמו
 .םימלופמ םיגד ;sun יוג C72 יציב) ןירצ ןיא
 םינבא ולא והב +(" (am ןישרוד ןיא 'פד ג'רב
 ןמוקמ הזיא 'פב .םוהתב תועקושמה תומלופמה
 םינבא יקלח איבמ (Cv» ^m (*ה ל וע ה 'מגב

 םיחל םיאירב b^ (' תונטקו תולודג תומלופמ
 [לפא [^b (ךשוח) ןבא 'גרת ב'א) — .םיקזחו
 קפנ ןמתמד ןימלפמ 'גרת Ch ,ח'כ גויא) תומלצו
 'וכו jpbwb ןינבא xvi ה"יחא]* (ךושח
 bs" וא פ"למו .תיחולחל nb מ'כב b^ י"שרו
 ,טיטב ךלכולמה 'יפ לעפה הנבנ םשהמ ונייה ל"גה

numילויהה רמוח ונינע חף\6  Urstoftהמ הזו  
 תומלופמה םינבא ולא והוב םש rani ושרדש
 בויא ;"י יג איי יישארב) רמח וקיתעה םינקז 'עו 21

  3 MTו-nf jar a E 0 X^ A PEZ יו יי

(Db =( םלפמ — ne^ " 

mapparius3 ר"דמב ןינעה הזבו 'bלכל ויה ןינמיס  
 .ש"ע הפמו הפמ לכ לע עבצו הפמ אישנו אישנ
 תופמ kc 'ב 'שרפ חלשב אתליכמב ל'צכו
 «Yu םישוע םה המ םיעדוי ויה אלו םהלש
 ע"ייעו תוינגיס 'ליה ^3 Yen ןונגמ yy תוינגמ
 ונממו -- 81 םעלרעפל ש"טע "ייעו 'א תוינגס

 — [ע"ייע ןויפומ

 ר"להק Ausgang) האיצי b^ קפנ לעפמ) םיקופמ *
 b^ םיקופמ puo תיל :ןיא רשא 'פ

 סרג ל"דרה 'יחבו םתולשל ץקו האיצי ןיא .כ"מ
 mb הז ןיב הנימ (spe םהל ps "פו ןיקיפמ

 -Blase וב םיחפונש ^55 nv nes מ"למ) אחופמ
(algק"פד ג'סב  exam[תינעתד ל'צ]  

 אלמ דונ 'יפ  .הקיז אלמד אחופמל ('י מ ד )20
mןיחפונש חופמה אוה 'יפ י"שרו ה"חא]* |  

 ה"מ ימויב ח'ר b" ןכו .'וכו רואה תא ןיחפנה וב
 חפנמו (אנליוו סישב) ח"ר (b^ אחופמב דיבעו א"עס
 'תפסות א"עס ד"ל 'ציב ס"שה ןושל ה'כו ,חופמב

 — [חופמב ןיחפונ ןיא ג'פס םש

ne *חור תבישנו החיפנ ןינע מ"למ)  Blasen, 
das Anfachenשפנ ףורצב מ'לב דועו  

 «np ב"פס ב"ב 'תפסות Sehmerz) ןובאד ןינע
m3ריוכמו דייוסמ חפמ  ^bוב ןיררקמש תיב  

 תחייופמ תיב טרופריא י"כבו הרקמה רדח מ"לבו
 יס ;yb ףוס 'מוחנת -- (' תרייוכמו תדייוסמו

 שונא 'גרתו .יחפ ע"ייעו שפנ חפמב ול qon א"י
 גרתו C /& 5« הפצקל 'גרתו n) היי ייעשי)

nnoימר) השפנ ' nnbnb (b eשפנ , 

 וב (Vm מ"למ wen חולש pip )8( ריטפמ *
 'פ םע השרפה תאירק םויס )3 ('ח ,ג"כ

(1 der 2080110880 2 Beschluss םיאיכנמ תחא 

 — י"שריפ ש"ע ינא תויסנכ ריטפמ ,א"נ 'ילוח
 ג'נ תוכרב ייונכבו 40232 ריטפמה T5 'ליגמ
 ארטפא ע"יע דועו 'וכו והיירטפמ ןדיעב ב"עס

Coo wm)הרטפה  m)ב"לר ), 

^n N*"IDBD *תשרוגמ  eine Geschiedenoע"ייע  

 ,רטפ

 bw ונבל )* (יטופ «pw תֶשּבְפִמ ,תֶשּביִפִמ *
 ע"ייע .ט"ע תומבי .'ד תוכרב לואש

 בירמ יכו :ו"נ תבש ןתנוהי לש וגבל )32 .'א רתכ

me (!לכב  Uiג'י :א'ל 'קזחי) הלפמ יגרתו (* .יוכו ןיחייפמ ןיא לעפה םשו )* . (ruי'ח יתסא 'גרת ןייעו אתלפמ  
 .תונטק ןיב תולודג ןיב ג"ונב (5 .םלועה ד"טב ע"פרשבו ,ימא יפדבו ט'יק "23 )* .ויט
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 (:הימ תוידעב b31 Gb'3 ) 'ובותכ

Dennוכו הפ הל תושעל םא תבשב אסרומ '. 
 רמא הירעצ אילילב %'ק) םיחספ "mw ג'סב
 אבש תיסמה ומכ תעדה ריסמ, b" םיפמו ןרסימ
 םדא ינב התפמו pub אוהו םיכו םירבדב
 'סיפמה ןושלמ ןרעצמ C45 רחאו (ותותשל
 לנא ה"יתא]* — (בותכ םייפמ ('ב"א) -- ."אפרומ
 = םשמ רשא ח"ר 'יפב ה"כו ךורעה ייגכ 'יא ס"ש 53

 p D'eb^ םייס ב"נש ק"העו wien לכ קתעוה
 — [ז"חא אבה 'עמ b" י"שרו — חתופ

Coonסיפ לעפמ)  y'"pןיחבמ ןינע 'ב ספ . 
 ןיקילדמ המב ףוסב entscheiden) לרוגב

 רמא היב שח 6ןט קה לאומש (א'עס v5 תבש)
 םיזעהו 'מגב המהב nb3 'פבו .סיפמ D" ע"שבר
 € בלחל וזו שביל וזש Deb ימ לבא C15 םש)

oo, b(לרוג אוהש סייפ ןושל ב'א) -- ."ןיחבמ  
 DU םש תנשב י"שרב 'יא ב'ר 'יפכו ה'יחא]*

o»ר'נ ףד תבשב ח'רו ,ןיחבהל לרוג ליטמ , 
pe)ליוו  ^eךורעבכ ןיחבמ ימ . y'"y Wn 

 — tn] 'ב ספ

 ריע 160% י"לב ומכ bbb ס"לב (b^ סיִפמ
 ייעשי) ףונ ירש ואשנ (םירצמב תראופמה

 [ינכ n3 j C pep ישנא ועט ומוגרת ^G יטיי
 — .[םיפמ ינב] ('''גרת "מ ,יב "מרג )"835
 ה"יחא]* | (םיפממ יימורו י"לב ארקנ ןכ 28

mmה"כו .ירוס לקשמב אוה ספמ יכ רמול ב'רל  
by nniל 'קזחילו 'א ,ר"מ ', a^תקיספבו ' 

 ע"ייע סיפממ ל"צו סיפרמ שבושמ :ג"ס דצ 270
 -- [חופנמ

 entweihen) ללח מ"לב ומכ b" סופ ורקיע) םפמ
nmגות אלטקתמ ' (wisהיללחמ  

 ב"א) —.)* pb 'עמ (m O^ a» mov תמוי תומ
 (לטקתא אלטקתא הניספיד בותכ תואחפונב
 לועפ ינוניב .תואמגודה הברא 'ז פפ 'עבו ה"יחא]*

noeoא"כ 'קיול 'ב י"רת , "tהללח תקתעהל ] — 

 יילכ bp) לעפמ 110091 דעצמ ומכ) תַלְספַמ *
 ס"שר 'נשמב ה"כ תלספמה ד"מ ג"יפ

nbpes * — chen =( םלפמ 

 ; וימ זי םילהת ; גימ ב"כ ב"ש) םימ (דיי umb Su ,יי

 ^b) ,'ד בויא) 4pyp (C3 יזינ ייעשיל סוכמוסו סליקעו

vyל"נה י"לכ שממ אמוליפ םשהו .ל"נה הלמ  
 — [ש"מו abb .ע"ייע

C353 ןייע yb — (לפמ .שרדנו מ'למ nen 
 קחוש 'מוא יסוי 'ר 'מגב ןימלצה לכ 'פב
CD ry)י"ט א'מ) התצלפמ יאמ  O^בר רמא  

mmןימכ ףסוי בר ינת אתונציל אילפמ הו הד  
mo»ול התשע  nmmלכב ול תלעבנ  v 

 ה'כו ר"פדבו ב'ה ,ט'ק י"כב ןוכנל ה"כ ה"יחא]*
 אילפמ הדוהי בו CON "א ע"פדשבו ס'שב
 ירבד ןייצמ קר המואמ b^ אל וניבר כ'או התונציל
 ונינפל "יאדכ וניבר ןייצמ אלש הממ םלוא ם"שה
 תצק החכוה שי 'וכו ףסי בר ינתרכ ס'שב

nysbב"ירגה ש"מ ןייע וניברד אבילא תופסותה  

 תלמל ושוריפב ןויכ ילוא ?sb ברו .ע"בשפהב
Phallus, 6%אוהו 100 סעלרעפל ש"טע ןייע  

 הרומז = רמז ע'ייע ^p  ,ז"ט 'קזחיבש רכז ימלצ
 — [:'ש ,ג'חב ש"מו

gesondert, קוחרו דורפ py» e (ע"למ vy 

  (Centferntה"מ תשרפ הבר "ישארבב «^5
 ייעשי) ךיתארק היליצאמ :םרבא svn לא "מ

acpהבש םישלופממ ('ט  C prierב"א) —  "B 
 הייחא]* = (שלפ 'עב וז הלמ spun םימסרופממ
 ש"ע חותפ הלמה ןינע שלפ 'עב םינויצב לבא
 ןאכ יכ המצע ינפב 'ע ןאכ וניבר דחימ היה ןכל ש"מו

gyרמאמה לעבו ל"נה ע"למו. םיקחורמ הלמה  
 )* ,'ב (np םהמ יתלצא אל 'למ היליצאמ שרד

 — [ב'ר ומכ b^ כ'מ לעבו .דורפ ןינע

 -zar, ver )92 'עו מ"למ) קנפ לעפמ) קנפִמ *

Gürteltע"יע  /s pioםשהו  p'b 

 NU אתוקנפמ םושמ :'נ 'יחספב ה"כו אָתּוקְנַּפִמ

suי"כ ילקנוא 'גרת 000 םירבד) גנעתהמ  

 .וקנפממ (יוועל לצא)

 דועו 680 חתופ 25 ע"לב םיפ לעפמ) םיִּפַמ
 ייחספב ןינעה הזמו הנאו הנא רזפתמו קיחרמ

CES2 €« תבשה  נ'רב ^D3Yר 'פר ' 

 .תילפפמה i'm "em תוינשמבו bbb v3 n | שיובו Crp c גרואה 'מוא רזעילא

 וריב ייא דועו תבשמ ןושארה ןויצ קר עיפדשב לבא יציניוו ר"פדבו י"כ לכב ןוכנל הייכ (? "pni ךיתארק ג"ונב ('
 ייכו םיגושארה םיסופדב (5  .א"פדב יל (5 n 'יפב ל"צכו (1  .סיטב ותוטשל cn» omui (5  .היד ב"פ תוכרב
 ג'ונבו םיש "23 היכו )5 www םג ייל ריפדבו בייהו טק י"כב ה"כ (* .ימא ירבכ ןוכנהו םדוקה 'עב ללכנ ךורעה
 היכ )172. ,ייל ראשה לבא ריפדב הייכ 1f) ,יציניוו יפדו ריפדבו י"כ לכב ה"כ )19 .סיכמ םייטב ג"ונב )9 .וזיאו . , וזיא

 J.T DB עיייעו יפ קר ריפדבו "22 לבא ימאו ליסאב 'צוניוו mb" יפדב n5 (*% .ק"העבו ריפדב

 קו"



 ונשריפ 755 Reibsiein, Pressstein) אתכרפמ

 ןויצמ sim ה"יחא]* bbb 'עב
:rb 335תאו םיבקיה תא ץובקה כ'ג םשו  

 ימור ס"ש "53 ה"כו 'יסופד תצקבו תוכורפמח
 C ב'ק דצ ביב סיד לצא) י"כ ראשב לבא תוכרפמה
 !p^  ,ג'פר 22 'תפסותב יתאצמ ןכו תוכירפמה

 — [לָמָמ ע"ייע הלמה ןינעב םינוש

 ש"מו סירפמ yy Ty ,'ז ןרפ ע'ייע ןירפמ *
vw"םיִגיִרְפאְמ — םיִנירְפִמ קיתעהל ) 

^B sie segnetenםיכרבמ ויה + 

 רהמכ Morgengabe "pv) י"למ אָנְורָפִמ *

 'א v4 (Un ls mot) תולותבה

 m. ןרפ ע"ייעו אתלותב ינורפמכ

 הפונחו קולח ןינע סרפ ירבע לעפמ ב'רל) םירפמ
glatt sein, theilenד'עפלו םינפב ןייעו  

 ג'כ 'פ הבר תישארבב interlistig) המרעה ןינע
GU»אציו  si? Ppוארובב המרמכ םירפמכ  — 

 'ר רמא ןבל םכשיו Cry פ'ס) ( ה"ע תשרפ ףוסב
 אלא םיסירפמ ויה אלו (*םייופכו pU וניא
 יכ קלחמכ אוה סירפמכ p" ילוא ב'א) — .הפב
 םינירפמ ךורעה לעב סרג ןרפ 'עבו קלח אוה סרפ
 וניצמ אל ה"יחא]* | (םיפייפמ 'יפו הפב אלא
 איהש הטונ יתעד ןכל bun ןינעב סרפ שומש
 שרפ ירבע לעפמ אוהו הימרב השוע b" סרפ ס"ל
 0? ע"לב םגו תמאה הסכמ הליאשבו יוסכ ןינע
 אצי :פירפמכ אצי רועיש כ"או בזכמו הסכמ ייפ
 אצי ח"ל זמר 'ישארב 'קליה 'יג תמאבו םירעמכ
 ועו וילע "To י'פ ר"קיוב ה"כו םיועמכ
 הס כ מ קוספה לע איבה 'ק רומזמ ט"ושבו .המרמכ
 ינפלמ ןיק "sx 'אנש ןיק הז חילצי אל ויעשפ
 ינשה ןויצב לבא — ew 'יל תורזה תולמה לבא 'ה

vunד"עפס ונינפל אוהו ה"ע 5 *) pipןירפמ  
 (היילר w/nà איירפא ע"ייע) .הכרב ^5 qr jx ם'למ

uemף"לאח תעלבהב) םינירפמ לעפ ל"זר ושע  
 וביא 'ר  איבהו םיכרבמ ויה b^ (םינירפאמ תחת
 'ר שרד ןכו ,םהתא ךר ביו קוספ לע vim הז
 wi אלו הקבו תא וכרביו ס'פ ר"בב ונייא
 ןרפ 'עב וניבר an" איבה ןכו הפב אלא ןינירפמ
 "53 ^3[ 1523 ירפסב היה יכ יל ww יבלו .'ז

Tyי"כב .תמאבו םימירפמ  Y*4ייגה .דילו  
 יחכונה 'עב םג ב"ב י"כבו .םירפמ ה"דבו םמירפמ |

 ור יויו ריי רעש "ו, י.ש
 ל

 םיִרפמ — תֶלְסֶפַמ *

 ור PCR ד יציל

2" 

 p^*yy .(ג'הר b" יפכ) 'א לספ 'עב ושוריפ 'ייע
 תא ןילטלטמ ?C) ג"יפ תבש 'תפסות . .דצעמ
 iy תבקמב הכי אלו . . תלספמה תאו תבקמה
 .6' תלוספמו ('ו (y ^on תופליכו 'גרתו .תלספמ

 das Herschreiten)» ש"ע 'ד עספ 'עמ) תיעּוסְפִמ *

yo oye (C yamלאשוהו עצמו חוטש ןינע  
 ?uq ע"לבו ץראב החוטשה תלצחמל

(Unterdage (Maite)הליעמב ד"פב  Cmרועה  
 תלצחמ ןימכ b^ הז םע הז ןיפוטצמ ץפמהו
 ירשת ימויב יִצָּפַמ .הב אצויכ ןמו ףליח ןמ היושע
 הייחא]* [U3 ףכ 'עב ונשריפ רבכ 6/0 00«

samתבשב :ז"י 'כוסב ל"נה 'ליעמד 'נשמה  Yy 
 תבש 'וריו .ג"מ ןייעו .ב'מ ז'כפ ^55 ןייעו א"עס
 : ר"ס 'ובותכ א"מ ח"פ 'ולהא — ד"ע י"ד ז"פס

 ppm .ררס ע"ייע :ג"יק מ"ב .תלצחמ ע"יע
 B "ירדנ ,'וכו ןה cues השלש vs v "לב

 —]5 ףכ 'עו ליעל ןייע

ONDES *האיצי אקפמ ס"לב) אקפיִמ  Ausgang 

 אקפימ ב"ב ,ר"ל תומש 'גרת (קפנ לעפמ
 ב'עס ו"מד ח"פס 'ומורת v" ץובקבו .אתשד

 .תבש יאצומב 'יפ אתבש יקפמב ג"'ערו

 Cxerement הָאָצ מ"לב p^ ס"למ) אָּתקפַמ *
nn |םירבל) ךתאצ תא  Cms»תי  

 ^m ;ז"כ ," ;ה'ב ,'ו ב'מ 'גרת ןייע mn ךתקפמ
bn 2549 puro 2^ ai "yeso ז"ב; 

 'יג יפל 'וכו היתקפמ יב עידי אלר y5p תבש
 ,ש"ע 6א'נ (sm יתקפמ יב יעב י"כ

 ,אָנְקְפִמ ס'לב קפנ לעפמו אָחּונְקְּפִמ .אָנְקְפִמ *
 -der Aus האיצי ,אצומ b^ אָתּונקְפמ

(gang, das Herausgehenגרת ןייע 'גרתב הברה ' 

 m TB 'קזחיל :'ר op יילהתל ;א'כ ,'ב .ב"מ
 מ"פ םילהתל .'ב 35 3405 -- 'ז ,א'כ תומשל
 תואצות תקתעהל לאשוהו — v5 ,ב"ל ז'ק ;ה"ל
 — Un) יוכרב ןייע) א תמשנ תונקפמ (א"כ ,ח"ס םש)

 תיב ךרד אצומ b^ הל תיל אנקפמ +ו'נ 'יטיג
 ,("ישר) יערה

hin- und herflat- יִחורָּפ ומכ 'יפ) אָתיִיִחְרַפַמ * 

3'yp ט"נ תבש (ternde Stücke 

pon UN ךסנ ע"ייע 

(iךורע "33 היכ )? .ץופמ סיטב האלהו 'זיפ יפדבו ,ייכ לכבו ריפרב ה"כ )*  .תלספימו גיונבו יוועל לצא ייכב הייב  

 שיכ ,גייהב יב וד יעב ליצכו )9. .םייונישה נישו 4 הרעהב יב וד עיייעו סיפוגסו םיווד ג"וכב )^ gvy  סיטב ע"פרבו

 .ףוסב yb וגינפל אוהו [ה"עפ 5s] (mys) vam : ליצָכו 4 הרָעהַב



 אוהש אתינעתד אתיטושפמ COND אוהו תנשב
cwותוא ןיחודו ומוימ ותוא ןיטישפמש םירופיכ  

 pmm ןיטישפמ יעיבש םויד הברע ןכו רחא םויל
 .התוא

 Wunder) סנ bp ףדרנו מ"למ תֶפּומ —  תפמ
 ne ל"א ג'ק (hn" השנה vu es ג"סב

 קתעוה הייחא]* ."בושח sts, m5 רודה
nus ^b5אקילייגנא ייכ ץבוקב) "ילוחל י"כ  m 

eve jm onemיג "50 ומכ רודה לודג , (n 
 ןינע ןכו .םש 'גרתה כ'ג ןייעו ,המה תפומ ישנא
 N'nbib "nei ץובקהו מ"לב ומכ 'גרתב אתפומ

 — [ב"כ ,* םירבדל ;ב"כ ,'ד תומשל 'גרת

 - ר"יפ 'ילכ הבוכרא לש | 680118891 מ"למ) חתְפמ
C5הייחא]* | ,הבוכרא 'עב ונשריפ רבכ  

 טרופריא "335 nneb ד"פס מ"ב ילכ 'תפסותכו
 (הנד"פס תבש 'תפסותב ה"נכו .הבכור לש (חיתפמ
 — ^53 ר"הרל העבצאבש חתפמב השא sun אל
 חתפמ ךכ ('תיבל חתפמש «cw .ה"מ 'ורוכב
 Yo ג"פ דימת 'וכו תוחתפמ ינש ץובקהו השאל

omג'פד ק'מ : OPוכ עליע :ה"מד "וירוה  
 n'3pn bw ודיב תוחתפמ השלש :םשו .'ב 'ינעת
 םימשג לש חתפמ ןה ולאו חילש דיב ורסמנ אלש
 . . םיתמה תייחת לש חתפמו mn לש חתפמו
 «ix 'וכו הסנרפ לש חתפמ ss יומא יברעמב
 ב'מפ יתבר 'תקיספו i'b ר'בד א"עס p^3 'דְהנס
 3^ ,ח'כ 'ירבדלו ;ב"כ ,'ל יישארבל 'ב 'ורי 'גרת

ma wmאחתפמ א"לבו -- 579 א"כח ג'מ ע"מב  
SO Yaניע פ"ד ,. Eg MID NEA 

 — [החתפמ .ז"מד ג"פר תוירוה 0

 Oeffnung, Eingang) חתפ "5 מ"לב) חָּתַפִמ *

 ,. חתפמל ץוח א"מ m'b 'ואוקמ
 ,טיכ 'קזח) הפ nnne 'גרת .חתפמה ןמ םינפלמ

(eינש א'עס א"ס תוכרב ץובקהו .אמופ חתפמ  
 .בלה יִחְתַפִמ

 ^55 Graveur) םתוח יחותפ ומכ (b^ חַּתַפִמ *
"zbע'ייע .םינבא יִחְתַּפִמ ה'מ  pe 

Dy חקפ 'יפ nnp ןמ ינוניב) אָחְּפַפִמ nnb 
  offenen Augesראות הייקנ 'לב אוהו

 אמופל  Y'p" (Glinderב"כפ  "nחתפמ דחו אימס

 האיבמ היה הלמח תרזג pan אלש ינפמו םינירפמ
 םינירפמ ןוכנל ותסריג nmn D 'פבו יחכונה 'עב

 — [ל'נ ןיא "פ לבא

 תלמ aufsteigen הלעמל (nby. e? y'on ערפמ *
 אוהש המ ןמז וא םוקמ ליבגהל לעפה

 das im Raume und in der Zeit וירחאלמו הלעמל

mon)  (Zurückliegendeל רושיקב ' "yוכרב ' 
 ז"כ 'דהנפ :םשו ,ז"י םשו ,א"מ ב"פ 'ליגמ ,ו"ט
 : ו"כד זיפ יאמד v :7^ "by :ב"ע ק"ב יער
 ייונכבו .א"יפ 'טוס 'תפסות ,ד"עפר v'D p'D ר'ב
 תיעיבש 'וריב ,ועופמל :ה"מד ג'פס 'יטיג 'ורי ףוגה
 Yp .ג'ער | ב'פס | יליגמ «Y .א"עס "53 38
 .העירפמל ד"ערו ג'עס ב"ד א"פ 'ומבי 'ורי ,ועירפמל
 ,ש"ע םוגרתה 'למ ושרפל הצור 'ג ערפ 'עב ע"ומו

 "לוח Centblüsste Stelle) ערפ לעפמ) אחערְפִמ *
 n ע"יע :'נ

 Genick) ראוצה ירוחאש םצע מ'למ) תקרפמ
^n)יילוה : ה"ס  TUSCEא"ב  (ap .mv2 

^bאיש) ייתכדכ ראוצ לש םצע  G^,"רבשתו  
 ,ותקרפמ ּי

 .(Gp mr דיחי 'עו שרפ ע'ייע שרופמ *

CT5D *ןמ ינוניב)  v5דוריפ טרפבו דוריפ ןינע  
 : ^Y "טיג Geefahrer 83. תכלל השבימ

 web" ץובקהו .אריישב אצויהו שרפמה ףא נ"שו
mmורי ' w/p "w55ורי = .ב'לד " navד'ד ב"פר  

6 yy וילק.) cvm) םי ע"ייע םימי ישרפמ Cary 
Bum ידרוי מ'לב ומכ אוהו 

 תוטשפתה ןינע) אָתּוטיִשפְמ ,אָתיִטּושְּפַמ *
 Ausdehnung, Verlegung) היחדו

 303 3/25 ז"ע 'וריו ב"עס ג"לד א"ם תיעיבש 'ורי
pos jn ovaאתיטושפמ ('ןוכדיב ןוקלס  

 'וריב ה"כו אייעיבש 'מויד 6*אתברעו אתינעתד

 שרפמה ^5! אתוטישפמ : םשו :ד"נד ד"'פר הכוס

 ןיאש תויחד 'דמ דחא אוהו םכדיב ולעי םירבד ינש
 ינפמ ןיעבוק ןיא 'ו 'ד םויב ו"דא םויב ה"ר ןיעבוק
 םיתמה תנקת ינפמו תבשל ךומס ענת wow כ"וי
 ןיא 'א pus החוד הרובקה ןיאש ms אלש
 עינת אלש הברע לש יעיבש ינפמ ותוא ןיעבוק

py (!יונעל יחל לזתמעל  ויתופסוהב רעשוילפ  symהלע ןמ הלעמל ןינע ןכו .ביר  == Jeונממו  dzי*לב ןכו  

dvo, 500ןשלבה יהו .315 טש  A. B. Ehrlichףוסב אב ןושארהש קירה ייפ €« ע"למ ורקיעש יל רמא  

memערפמל הזו הנושארב  umgekehrtיתוחנ :יכ םש ילכבבו )?  mיקיספ 5"* טיי הרושב םשו )9 .גלשא ע"ייע  

pni) (5יורוב )5 .תוחתפמ שיש םשכ דיייפ  irפיר יתבר .אתבורעו םייטב  ava (4 sbןוכיבג ןמ : זייע . 



 ל עי פב .הזמו הצומ ^ 'שרפ ^n קרפ םש .םהינשמ
 yo הצימו הניכרה :ז"פ ב'ב ח"מ א"יפ מורת
 י"ב ה"מגר b33" ס"ש י"כבו תיצימו הניכרה .ז"פ
 : תצימ (אנליוו ס'שב) ירקיעה ם"בשרה (e^ תצימו
 ןיא ב'ער 'ז wi" 555 ילושב ןמש הצמתנ,
 לע המד הצממו 'T. 'יחבז ,ןפוגמ ותוא תוצממ
 אלו שארה םד תא הצימ :ד"ס םש ,חבזמה ריק
 רזוח .ה"ס DU D םש ןייעו 'וכו ףוגה םד הצימ
 n'op זמר בשיו 'קליו ב"צ פ"סו n'en ר"ב הצממו
 :ד'פ "חכז לעפתה .'וכו mins תא הצממ
 ל עפתא .'וכו דופיל םיצמתמ ,דופיה לע הצמתמ

unnבויאל 'נרת ;'ט 'ה ;ו"ט ,'א 'קיול 'לקנוא  
 mus טשפומה םשהו ,הינימ יצמתיאד 2^ ,ד
 ןינעל 'ז 'שרפ 'ח קרפ ארקיו ארפס Gus ס"לבו)
 ב"עס ב"לק 'ילוח ץובקהו הייצמ ןינעל . . הרטקה
 (das Auspressen) יוצימ ,יּוצְמ םשה דועו ,תויצמה

 nib ע"ייע רועו — :םשו YD .ב'נ םיחבז ןייע
 — [ץמצמ ע"ייעו .ש"מו

 ץומה ןמ ןימרות ג'פ 'ומורת 'תפסות )ץומ *
 הטירעה by ירכה jb אל לבא ירכה לע

 .ע"ייע המרעה ןמ ג"ונבו טרופריא י"כב ה"כ

NY"מ"למ)  QGndenיוצמ ע"ייע , usהאיצמ , 
 ,אתאיצמ

 ןייע Pfanzung) 233 לעפמ) ND2ND ,אָבְצִמ *
 .'ו ,'א הכימל ;'ב ,'ה "יעשיל 'גרת

 מ"ב ^ Dreifuss) הבוצח 55 (א) הָבּוצַמ *

 הבוצמ ןהא ןוגכ ג"ערו ב'עס ח"ד 23'2
 לש הפיפרק ןהא ןוגכ הבוצמ ןהא jus והמ . .
 ילגר 'גכ הבוצח 'למ אוהו 'וכו םדא ינב השלש
 א"עס ה"כ מ"בב ילבבבו השמ ינפ b^ ןייע ןקנקה

"sיב — .(עית יגיה .בצח ע"ייע הבוצח תמאב ) 
ov3757 ב'פ יאמד 'ורי רוצ םוחתב י"אב םוקמ  

 תצב . . vx םוחתב תורופא תורייע וליא ד'ער
 ,אביצ .אמופו ד'פ 'יעיבש 'פסותבו תבוצמ יפו
 איה איה 95 איפארגאיג רעיוביינ Cm תעדל

Maasoub(תצב) 8 לצא , 

mw * - nneb * דיר 
 א"פ "ישודיק 'וריו .ז"מד ב'פס "ילקש 'ורי ^«
 תבש "וריבו אחתפמ ארבג הוהד תשש בר .א'סד
 תשש בר .ח"נ ילכב תוכרב ןייעו .החתפמ ,נ"ד א'פ

 ,'א טטב 'עו ,ינגכ ע"ייעו .הוה רוהנ יגס

 nub סע ףדרנו aussaugen 2̂ ע"לב ץצָמ — ץמ
 -ausdrücken, aus הריצעו הטיחס pay מ"לב

pressenאיצמה ינורמוש 'לב יצמא ,אצמ ם"לבו ) 
 Can ya ונשריפ רבכ "Cn יוחנמ) יתודמ תוצמל
 א"עס גילק תבש איבה אל bw 'מוא רזעילא 'ר 'פבו
 'מגב sys" 'פב .ןיצצומו ןיערופו .("ןילומ (נשמב
 ינטק b^ .אנייע .יציצמ cia CU תובותכ הקינמ
 ןילסופ תופועה לכ 6"« הרפב ט"פב .('םיניע
 תואוקמ שירב .תצצומ איהש ינפמ הנויה qb ץוח
 וקפפ אלש תויצמת ימ ןהמ הלעמל (וימ א'פ)
 תויצמת n jn^ ולא (א'פ םש) אתפסותב שרופמ
 ימולכ :ןיצצוב םירההו םידרוי םימשגהש ןמז לכ

Cresןנירמאדכ םיעבעבמו 'םיצבצבמו םימה  
 הצנצבמ יא תופירט ןינעל 6ו"נ (iw ivo 'ילוח)

 שיו א'עס 'צ "טיג ה"נכו ה"יחא]* — ,(*"הפירט
 ולכואו וצצומ יוחמת ךותל לפונ בובזש םדא ךל

am)בובז םדא ךל שי ,ז"יד א'פ 'טוס 'ורי  nb 
 והיתושו וצצומו ולטונ אוהו cow ךותל [לפונ]

n5ךותל לפונ ה"פר 'טוס 'תפסותבו ט"פ ר'רמב  
 ןב ע"יעו "וכו וקרוזו וצצומו ולטונ ולש יוחמת
 התוא ץומ תעבט ךל ןיא ב'פ ר"בד .בובז .אדטס

yov . . m»כ'ג רמאנו ,ץצמו 'קליבו ץמו הל  
 אל גופס ו"טפ vpn םייח ילעב םניאש םירבדמ
 ,הכמה תא רמשמ אוהש אלא ('ץצומ אוהש
 ^n) יי Ww זפומ בהז שרד וידומע b' ר'שהש

 םע ףדרנו — שאה תצצומש הזה תירפגל המוד
 אתנכס yvb אלד אנמוא יאה :ג"לק תבש ץומ
 .ש"ע «n ץיימ אלד אקוני יאה ,ד'לק םש .(* אוה

vyיציימו א'ער ג'ל  wbםשה ונממו .והיירמחל  
 הלרע לש yb :א"נד א"פ ריזנ 'ורי (מ"לב ומכ)
 Tun .'ג הצמ ע"ייע ח"מ ט'פ ^55 הצימ ןינעבו

cy quמ"לב הצמ  "mis meל"נה . n» 
 : םשו ,הצומ אוה 'ז 'שרפ 'ח קרפ 'רקיו ארפסב
 הצומו ףוגבו שארב זחוא ולוכ םד :ומד אצמנו

 ונינפל ג"הכו (*  .ןילמ ביה ייכבו ןילהומ 'וינשמבו ילבבבו ישוריב היכו )?  .םייונישה xà (.ח"כש (am יא בח (1

DU א הרעהב ןייעו םיניע יפטונ ייפ אניע יפיטמ ינב וניבר סרג (ז"נ דיח) 'א' omn יעב לבא שוחכ אציצמ םיילמ wm 

 «my תוחרופ ויניע B^ יישרו םיניע יפטונ ונייהו feucht חל . 22-94 y/^n wn אניע יציצמ ינב יכ bus הז יפלו

y "bb קתעוה 2'y (8 5  .וצמתנש ג"הר ייפב( םיצפצפמ ג'הר ייפבו ,ץצב ע"ייעו. )+ qnx לעפמ ורזג כ"או von 

 יאיחב שימו ןמוא עייייעו )9 ,אפרמ W^ חור יפ ריכיאב )7 sN ץב עיייעו .הרישכ סיטב םויסה םשו 33 רצ תואוקמל

vpןמוא 'עב יתרכזש פיימיר תערל החכוה שי םייח ילעב םניאמ םג לעפה ימאנש ינפמו . 



 Tib) — הצמ — (אתיִבּוצִמ = אתיבצמ | ומר
JAM 
e 

 ילהקל ;ןדצמ 'כ ,א"ל ;'ט ^vn u "יעשיל 'גרת
"xg | 

 ?jn ו'כ ד

cow) "mm 1ר'למ 0% 'צמא י"למ  massa 

rohe Masseאלדו חילמ אלד רועל *333  

 435 C35 nw .ט"יע תבש) ארתפיד הפיח (חימק

 JY?» Yon ג"חב ה"יחא]* :הפח 'עב ונשריפ

 "ילכ .ףיסוהל שיו 'ו 'שרפ 'ז קרפ ינימש ארפס
 mop אלד ס"שה 'יפמו .הצמה רועמ סיכ ו"טמ ז"יפ
 — [ז"חא אבה 'ע לש הצמ 'למ הורזגש חכומ 'וכו

n2לעפמ)  usעיייע) הריצעו הטיחס ןינע  
 ,dünn קדו שוחכ RY"x5 ס"לב ונממו (ץמ

plaitהסיעל ראות אוהו  sowהצימחה  dünnes, 
(ngesüuertes Brodהצמ 6 ז"טק) םיחספ ףוסב  

 + םילכוא ונאש וז הצמ רמואשכ b^ .ההיבגהל ךירצ
 רמואשכ והיבגהל qx רורמ ןכו המ םוש לע
 קרפ) וצ שירב ארפיסב .("אל רשב לבא הז רורמ
 «mus Co o0 Up .לכאת תוצמ ('ב ישרפ יב
 ושוריפ ןייעו א"ער 'מ "ומביב n הייחא]*
 ,םש 'ורחא תושרד דועו .םש ארפסב ד'בארב
 חספ ברעב הצמ לכואה :ז"לד י"פר םיחספ 'ורי
 עיייע .ז"ל 'יחספ ילבב .'וכו ותסורא לעוב וליאכ

 — [6 ב"ר (m אניה

 (יב Knoten רשק ('א וניבר תעדל nyis — הצמ
 ע"לבו = Spreu מ"לב ץומ א"לב אצומ ומכ

 ^b ̂ פ'למ הצומ הארנ ילו Stroh שק ,נ52*
 . Haarbüsehel) ןתלוזו םיפעפעבש ןיקד 'ורעש
 = הבקנש תיבחה neum G5 ^b55 ט"פ טחמב
 p^ (*ןופיש לש היינש Come אלמ הרועש
 .ןושארכ הבע וניאו קד אוהש הנק לש ינש רשק,
 דומלתבו קריל המודש ןופיש יבג לעש שקה א'פ
 אוהו אקריד אזומ (C27 'ישודקב ןניסרגדכ אזומ
 ודסח לכו ושוריפ רבדה רקיעו "קרי לש תלוספ
 אצומכ ('ומוגר ת ?C /0 "rw הדשה ץיצכ
 אוה ארימג דע רקיעו ןמ ה"יחא]* .אלקחד

^bקתעוה וירבד רתי לכו ומצע תעדמ וניבר  "pb 

 ,אתיבוצ ןמ לצאנש 5 אָתיִבּוצְמ = אתיבצמ
 ץע f cx פ'למ .אתביצ | ,ביצ |
 ארקנה sym יתשה יטוח זחואש םידרגה ץע טרפנו

 die Stübe, welche auf "יפו 11018 ר"לבו xaioog י"לב |
dem Webstuhl durch die Kreuzung der Gelese 

gezogen werdenותפשבש דגבה יטוחל לאשוהו  

(Fransenםירינב גרואה 'מוא רזעילא 'ר 'פב  
 BN" סוריקב יאמ .(פש) 'רמג Grp תבש) םוריקבו
 ףלש הרוהי בר .(.אתייבוצמ ('הדוהי בו
 ג"סב Ccmp, םש) [אתייבוצמ] (א תי בוצמ)
 (* אתייבוצמ לבלבמ אקו (א'עו טיכ 'כופ) ןשיה 'פד

^bא סרק 'עב ונייהו ה"יחא]* .סוריק 'עב ' 

 הלוע (*רחא 'יפלו םינפוא ינשב וניבר B^ םשו
 ש"רו תבשב י"שריפכ אוהו פ"למ ל"נה הרזג הפי
 אתיבוצמ תרזגש היארהו .ה"שע א"מ ,א"כפ "ילכל

pupaרשא ל"נה 'כוסמ איה פ'למ אָתיִיְבּוצְמ  
 "א )4 הרעהב הטמל ןייע) 'יג תצק יפל םש
 ונייה np" .ל"נה פ"ל שממ אוהש יביצ ,אתוביצ
 תפש יטוחל vp תבשב רמאנ הליאשהבו .ןימסק

adm / 

CN) י"רת (CWeinranke אנגוצמ =) גצמ c 

 ,ימ תישארב) םינירש השלש ", ^3)

 .איגוצמ אתלת

NDTXb pw NTYD Anus NIS. 
 .מ"למ) מצזד,  מצוּרָה,   nmmס"לבו

 חפ 'גרת .Netz, Fangeisen) תרומכמ B^ אתדּוצמ

(yuתומש) תשר 'גרתו "מ ,ה'ימ יימרי ;זיי ודיב  

 תבש 'ורי .אתדצמ ,אדצמ Cw /m) עשוה jm ,דיכ
 +. שירפ ז"פס ר"ב ,יאתישד אתדצמ ,ד"יד נ"יפ =

 ג"פ תובא .היתדוצמ 4755 א"פ 'יאלכ 'וריבו היתדצמ
neus orbהסורפ ךתרוצמ :'ג םיחספ ,הסורפ . 

 ושרפו . . ע"הוא יל ושרפ הדוצמ :יידבע לכו 'פ ר"תסא
 הלוצמ ע"ייע :'ט 'וכרב .'וכו ןיעמה י"פע הדוצמ ול
 (NT תשא ע"ייע ג"מ א"כפ ^55 ,הדוצמכ :ג"מ תבש
 'יבוריע v" ,ר"יד ג"יפס תבש 'ורי ץובקהו ,(ז'בש
 ,תודוצמ Gin יוריע ילבב Py ר"ע .א"כר ד"פר

Wm» (!סיש י"ככ  Cyn)איכפ יילכל ג"הר ייפבו יא סרק  WUםש שירו  itx]בר רמא .  (fיעב ץובקה ןוכנל ה"כ  

 אתיבוצמ יתכונה יעבו ל"נה יילכל שייר ייפבו תבשב פ"א ס"ש (vi33 mm (אנלווו םישב) תבשב חיר ייפב ה"כו םרק
 ייכבו ףיירב יישרב mes ןידוי ינשב Dy לבא ריפדב קר היכ (5  .האבה הרעה j'y דועו אנתביצ יילכל גיהר ייפבו

 pos ינשב לצו )^ 0 ייפב הייכו אתייבצמ גיונבו ep דצ תבש סיד y" התאיבוצמ 'טשוק יפד היונמבו םיש

 הימגר ייפבו .יה ףש יא תבצ עייייעו UD "bna היכו אתייבצ Det י"כבו אתוביצ יתיימ אקו ג"ונבו יא סרק 'עב ייאדכ

 .(אנליוו סיישב) חייר bm" א"פר איצוניוו יורזיפ יפדב 'כוסב הייכו יביצ (חייש ףד 'קילייגנא ייכ ץבוקב) n5" ייכ

 bs" (5 ,אצומ ג"הר "יפבו אצימ 3733 )^ ,חייר nba היכו )5 .אנליוו סיש תבשב n'y ייפ אוהש ןושארה ייפכ אלו (5

smט''ק "33 ןוכנל ה"כ )? .ןיפיש ס"טכ , 



 -  e EPרב יש —

 תעל םויה ws nyb C25" םילחה אצמ תעל
 .ןובשחה יוצמ תעל שפנה יוצמ תעל ןידה יוצמ

"meoז"ד ר"פ 'וכרב  ^w 3'ypלש ויוצימ תעל  
 'מולכ תיצמתה םד תיצמתל ס"שרהמה 'יפו םוי
 My קחודב s^ צ"האבו הארמ הפיבו כ"ע ופוסל
 ה"פפ $'5 תיכחה הצממ םג שרפל לכונ התעמו
 ןכו C mea דע הקירמ Qo y qo ןייע) ב"צ ם'סו
 עיייע) ^n וחנמב (ויתודמ) יתודמ תוצמל ד"עפלנ

qoלע אבלו ודומלת םייסל  ppויתוכלה דומיל  
 "3 ייג יפל) כ"ם 'ציב 'תפסותה ירבד (po הזבו
 לעו קודצ 'רב רזעלא 'ר לע voy ves (טרופריא
 לכ םלשוריב ןינוונח ויהש תינטב ןב לואש אבא

[vn] emp ameט"וי ברעמ םהיתודימ ןיאלממ  
 תיב לוטיב ינפמ ןישוע דעומ לש ולוחב ^«
 יוצימ ינפמ ןכ ןישוע לוחב ףא א"כחו שרדמה
 לוחב םידכה תא םיאלממ ויה 'מולכ תודמה
 .ב"סד ג"פס 'ציב 'וריבו ,םהיתונשמ רומגל ולכויש
 םישרפמח ושריפ ןכל שרדמה ma לוטיב ינפמ 'יל
 דואמ הקוחר ךרדב תודמה [ns] (וצימ) ינפמ

 - [ש"ע

Befehl דקפמ םשה by ףדרנ mx (לעפמ me 
  (Anordnung'מגב השאה תאיצמ 'פ ףוסב

 שלשמה « y man(א'ער  mum,תמה ירבד םייקל
  "bהלודג אלא (:טיס םש) הכלה ףוסב אנקיסא

 ; ponsןיב לכה ירבד הנטקבד והייניב אכיא
 ; המ שילש השעי ןיאושנה ןמ ןיב ןיסוראה

 שלשוהש  veaהלודגב  jbלכה ירבד ןיאושנה
 מ"ר ןיסוראה ןמ הלודגב הדיב תושרה  33bהוצמ

 שלשוה ש המ שיל ש הש עי תמה ירבד םייקל
 "שכ םוקמ לכו היתווכ אתכליהוודיב

 :ד"  C5 ybםייקל הוצמ מ"ר ומאש
 הז 6 תמה יובד  mss pyםימותיה לע

 'מגב ותשאל בתוכה 'פב) ןהיבא תבוח עוופל
 תובותכ) [יושנ היהש ימ 'פ שירב ל"צ] (*(חינה

  — Caה"יחא]*  Denב"בב לבא ןהיבא בוח 'יא
  qupתוצמ ץובקהו הוצמ ה'נכו -- ךורעה 'יגכ 'יא

 'וכרבב  sum:םש  uS a un uw vs,א'ל
37^ n3$ ג"ס ,ז"נ .ט"מ :םש ,ז"מ, imb 
  arb imaא'נק ,נ'ק :גילק .ל"ק ,ר'ק .ז'פ :ו"פ :

 :א"כ 7311 3 :ו"נק  nob ab:םש ,'ד
STIS : ^p : 3^p +: ויס הם 

Ap צב TS מ אימה היל יל הב כרום 

WARN ESL uet EA UP AES e PLNS TURIS NOUY AN YOU Euב  

 QUU an הצומ —( הצמ זטר

 B^ ספדנ ונממ רשא י"כה קר םש 'ילכל ג'הר
 ןושלה ךינפל עיצא תאז vaya .דואמ םגמונמ ג'הר

oyירמאד אכיא 'יפ :אצומ :6 דצ ל"זו ינוקת  
 דומלתבו תייטב pb& קרי [ימג ל"צש 555[ (ילענ
 אזומב שידקד אוהה ןישודיקב רמאד יכ אזומ
 ןכו b^ הינש) תוקרי לש תלוספ אוהו אקריד
 [הינש אצומ ןמ ינש b^ ל"צש ל"נ] (הינש אצומ
 הבע !ww קד אוהש הנק לש ינשה רשקה
 ג"הר ירבד םה םה וניבר ירבד ירה ,כ'ע ןושארכ

 אצומ לש ינש p^ תמועל אוה ךורעב ןושאר "יפו
 pun i'm לצא ןושאר b^ אוה ךורעב א"פו הינש
 אוהש אקס תייט 'למ היארו ילע תחת ימג ל'צ
 לש סרגש ינפמ j2 ג'הר רבוסו Binse ימג )£^

peusוניבר לבא (ךומסב ףכית םש ןייע) ימג אוהש  
 וירוב לע man ןכל .C new סרג בטיה ךורעה לעב

bye vpnשוריפה הז יפ לעו .ןופישה יבג  
maע"למ (אצומ) הצומ  o?»תעדל וא שק  

 ןושאר b^ ןינעבו — .אצומ א"למו ץומ מ"למ וניבר
 ש"רהו ם"במרה ייפב הייכו) ן"הרב ינש 'יפו ךורעב

erm5 .2)< פ"למ הצמ רוזגל ל"נ lארדש 'יפש  
smםשוריפ ילולו — חמוצה הנקב שיש רשק ומכ  

 qum שירב פ"ל אוה הצומ (אצומ) יכ 'מוא יתייה
omחמוצב ןיקדה תורעש  mb cow)אזומ  

 ןינעבו — CN אזמ) אזומ 'ע כ'ג ןייעו 'ישודיקד
 תיבל ד"ע i21 י"פ 'וריב דוע 'יא אצומ א"לב ץומ
 ןהא הינימ היל רבעמ תאד ג"עא ןבת אלמ אוהש
 ,ט"ב ;ג"י ^a "עשיל 'גרתבו 'וכו היוגבד אצומ
 ע"ייע mm .'ב .,'ב "ינפצל ;'ג ג'י עשוהל ;'ה

 — ['ב אזמ

yp הרימג. quy ,25> ys (ר'עפל nb 
  "i (zu Ende führen, bringenיילקש

 ךליאו ןכימ דליל תוצמתמ ןה ןאכ דע :ז"מד ג'פר
 ךומס .'ה n ילבבבו) "5| דליל תוליחתמ ןה

 ילואו ןובשח תלמ ףורצב טרפבו ,(ורושע ורמגל
moןובשח אצמל מ"ל םג  npקוספה הזו "כ ,'ז  

 האר 'פ ר"להק  .ט"יד א"פ 'טוס 'וריב הככ שרדנ
 (ב'ערו א'עס היסק) הבוש mE'D כ"רד 'תקיספ הז
 ,הצמתמ ןובשחה ג"לקת זמר עשוה 'קלי ט"פ ר"דמב

vהצמתנש וניבא בקעי הארש ןויכ ב"'צפ  
 (יוצימ) יוצמ :םשה ל"נה תומוקמבו .'וכו ןובשחה
 TY .die Beondigung 5^2e ,*5< ע'לבו .ןובשחה
 (* ב"צפ ר"בב ושרדש המ הזו רבע ןמז 'יפ 25%

pw» )? .Hafer (!ימוחנת  mpקר ןוכנל ה"כ )* = .ביצ פיס ר"בל כימ ןויע )3 .5 ייס ץקמ  Amb"לכב היכ )5  
 ןטק יעמו יג pb יעמ תכומ ןכו יתהגהש ומכ 508 ייל םשו דיפ יובותכ לע זמור ליזאב 'פדבו אוה «$DU י"כו עיפד

 .ןורחאה



Del DAN P. id 

 קרפ ארקיו ארפס — ,תּוייּוצְמ תוריישה ^m מ"ב
 'וכו ומצעל שארה הרטקהב וניצמ המ 'ז 'שרפ 'ח

moo»45! 135 המב יתית :'ז  pmתותירכה רפס : 

 | ומכ 'יפ דועו .'ו MU athp ישילש m3 תודמ יתב

 ילהק ;י'ח «ov ;'ז ,יי א"ש ;ג"ל ,יט םיטפוש) מ"לב

 < 0 8 "ב kónnen, vermügen ודי לאל שי 'ולכ ^ יט

 — DN" יצמ .ד" מ"ב .תובגהל יוצמ רטשה ה"פפ
 " אל העבראב :ד"יק .היל רמא יצמ אל . . היל
 mn אל א"ער ד"פ 5 .אניצמ אתישב אניצמ
 "ירדנ שארב תפסונ ף"לאבו "2: ךב תרדה תיצמ

i£יצמיא אל ,ב'ס 'ובותכ ,אנתימל יצמא אל  
 aun» 'מולכ (sup לעפנב — יוכו ייוגסל ירכנ
 — הז יפל ,ןכ Dg ררובמ ,חכומ ומכ ונבומו גשומה

"bn j"P es ist erwiesen, folglich, demnach 

 = תאצמנ yy א"לד ה"פר םיחספ 'ורי QUO )35 :ט"י
 כ'פ ,'ד 'שרפ mb 'יטפשמ 'תליכמ m" רמוא
 ,'וכו םידמל וניצמנ י'ר 'פ 'יטפוש ירפס ,האלהו
 ד'פס תולהא 'תפסות ,רמול אָצַמְּת DN :ב'פ 'יטיג
 א"עס ז"פ 'מוי איצממ ליעפהבו -- רמול אצמתשכ
 | םשהו .ב"עס 'ל 'יכרע ב'עס 'ס תובותכ .'ה 'גינח
 py" 'מוס v^ :'ט מ"ב YD ה'פ "טיג הָאיִצְמ
 :/ולש תואיצמ וליא א'מ ib מ"ב ץובקהו :ז"טד
 ^b s") תישארב) תואצמנה 'ע זמר ךל ךל 'קלי
 א"לבו .תינומעה המענו היבאומה תור תואיצמ יתש

^vןאיצמ רזחמ ג'ע ת"ד ב'פ מ'ב ] — 

 -Aus האיצי pup )*2 /2 ביש מילמ) אצומ ג *
(engיאצוממ ץוח א'עס ט"כ תוכרב  

 .יאצומ דע :ד"נק תבש ,םיבוט םימי יאצוממו תבש
 יאצומב :ח"י תועובש s'y ג'ק םיחספ תבש
 ישלבו :ט'יק תבש ש"ומ תובית ישארבו .תותבש

 Uy אקפמ ימרא

 ob) ע"ייע Gpreu ץומ ט"לב ומכ א'לב) אָצְומ 2 *
s *אָצומ  ops ow»םילשורימ הטמל ) py 

 .איצממ ע"ייעו .אינלק

 = לעפמ nzb ומכ 2^ ,א'מ ?yw" מ"למ) .תּוצמ *
C15)הבירמ ןינע  Streitק"ב 'ורי (24  

 איה תוצמ איה .ח'נד ט"פס vn 'ורי iy ד"ד ד"פ

Me 

m בי בח" es ק"מ ^39 YS E. 
 'ירדנ :נ'ק 15122 :םש א'עס זימ /2 'ומבי

m^ ניי ג 'םר ם :םש 12 '*1 2 mb 
AUb ט'כ 'שודיק :םש .ו"מ :ז'ל, usum = 
273 ix 4b so ק'ב "p מ :טיל': mb 

 .ח'ע יח  D '1n3D:א"כ +:'כ  3 qb:םש
  + 1+םש ביפ 5 דו כמ י+ט"'צ :ד'צ

U^ םש ,'ד :םש ,'ג :םש ,'ב ז"ע: vm וירוה' 
 ,'ל 'וחנמ :ב'נ "חבז  un:םש ,'ז 'ילוח .ד'מ

 ד"פ תובא :א"ס הדנ .ב'מק .א'מק :י"ק .ב'צ
  DU (D,א"ער י"ד ו'פר 'וכרב 'ורי א"כמ ה"פ

  "yיורי ,ד"ע ג'ד ב"פ 'ומבי 'ורי ,ד"יד ג'יפ תבש
 אתווצמ אתא א"לב דיחיה םשו : א"סד א"פ 'שודיק

 ר'קיו ץובקהו ('איינוחטל  Tbeםשו ,ןווצמ דיבע
  iesאָתווצמ רב אלמ בוט 'פ ר"להק «" Yרב

 הוצמ  "v Gmyp mnע"ייע :ד"יד ט"פ תוכרב
 ר"דמב .שורפ  wbסא ע"ייע תנג לא 'פ ר"שהשו

 'א ( GTןייע אתווצמ דועו ,ןווצמ י"רתבו 6 גיסק
  "35'א י"רתו ;" ,'ז 3355 ;ו'ט ,ב" 'דמבל 'ב

 ,ג"כ ; 8^ ,ו"ט םשל ^1] —

"ausאצמ לעפמ)  ^eשופיח רחא רבד תגשה  
 .finden, auf etwas stossen; הרקמ ךרדב וא .

 ולא 'פב ist zu finden, anzutreffen) יוצמ ינוניב
 אוה (א'עס גינ יילו) .באזה תסורד 'מגב תופרט |

Coupוהנאו  spתואיצמ ולא 'פב .6 ןרקרקמ  
 אלא ןרמא אל (ביעפ מ"כ מיב) תוסכ אצמ 'מגב
 'שארבב ,'הב ןל תיל ןייוצמ לבא ןייוצמ אלד
 בקעיש ןמזב בקעי לוק לוקה ovp (YD) 'פ הבר
 ,("ףצפצמ א"ס .ושעל םירי ןיא תויסנכ יתבב ןייוצמ
 .('ןיציצמ אירפיצ ןוניא Ce 'פ man תאז ר"קיוב

wbג"ונבו 'ה לק 'עב ה'כו ה"יחא]* — .ןינלק  
 להצ «n L2^ ע'למ gn ןיציצמ ילואו ןינלוק
 רופצ ר"להק שיר ןכו ןינלוק sem לוק םינתונ לוקב
 'יגה ה"עק 'ריכלמ'קליבו ץיוצמ המ לע עדויו ץיוצמ
 — 60 ו"פ תבש 'תפסות ג"שו ץייצ ע"ייעו ,ףצפצמ

nusאצומ התאש רע השע :א"נק תבשב  "xb 
 אהיש אוהו ד'ע ה'כד Ub יאמד 'ורי .ךדיב ןדועו
 ,ומייקל mus :'ב 'יטיג ,קושב pen mss יוצמ
 ו וו ו 7 8 ה יקח תוהה הדחה דמה הק

 Jw רקרק עייייע (5 .יועמ ע"ייע יאועמ ג"ונב 65 .(.ביכ ,דיח) ןחט עיייע אינוחטל תומצ אתא my א'פ mes יוריבו )5 =
USץיוצד לבא  yn)ץויצ  "zr  ובדפיר prs ntnתיוצמ יב יר סיש י"בב ייגה וזל בורקו )4 ןכו ץייצ  px aam . 

Pw תויסנכ יתבב יוצמ בקעי לש ולוקש ןמזב גיונב (5  .ומוקמ ןאכ ןיא זא לבא יחכוגה יעב שייק י"כב ץיוצמ "an 
 רמאמל סרוק טעמ vum .תושרדמ יתב בו תויסנכ יתבב an" םשו ויטק זמר תורלות יקליב היכו wy ידי םידיה

  5nולוקב ףצפצמ אוהש העשבו ייא  paהיד יב יתחותפ ריכיאבו וניבר ירפסב היה אל ילואו יוכו ושע ידי םידיה |
 ולוק ןיאש jor לכו ושע ידי םידיה qw תושרדמ [יתבבו] (יתבו) תויסנכ יתבב "spy לש ולוקש por לכ :ייא כ"ב אבא

 .ןיגויצכ םשו ריפרמ ץוח עיפד לכב היכ (* ^« ולוקב ףצפצמ בקעיש העשב :םש יקליבו (n2 ףצפצמ |
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 ,ארצ אוה ורטצמ לש שרשו  .ּודָיַטְצִיו תמאב יא
 — [ש"ע נ"שו 'ד רצ 'עב ואיבה וניברו ירצ

 יכשוא ע"ייע איצונ ל"צ (איצצוב ,איציב) איצמ *
 ?Nw א"חב ש"מו

sbwp ס"לב איִליִשמ ומכ אָתְליִצְמ — לצמ n 
 גלזמ ןמ  (Gabelןושלק שלשלו 'גרת

 ( wtאידצק תלצמלו (איכ גיי  ^bאתו לשמ ומכ
 אוהש  an.אתילשמ ע"ייע ה"יחא]* = ,גלזמ

 " iרחא ררגנ  ^iתלצמלו ג'ונבו ןמגרותמה
 (איצרק) תלי צמ ק'דר ^3 בוט רתויה לבא אירצק
 אוה תליצמ .סבוכ 'גרת אוה ארצקו [אירצק]
 סלב ָאיִלָשַמ ומכ אוח הליצמ דרפנו תוכימסה

 גלזמ  y'"y[אָתָיְלַשַמ —

(Tiefe, Meerestiefe םוהת ^b mb) now 

  moonהלוצמו ( GrD 2רבכ  ^b'עב
 6יש 4555 וז אלו 'מגב "23257 ק"פב .('סלח
 םיקומע םימהש םוקמב 'יפ םיגד הב ןיאש הלוצמכ
 ,עקרק אלב ובר אלד םש ןייוצמ cum ןיאש
 6 הירקכ B" 6 םו ל כ ןגד הב ןיאש (הדוצמכ
 אל ךכ 6םולכ ןגד cw ןיאש םש חורבל וז

munםש  pw?ןוממ . w"6 תש רכ 'ישרפמ  
 תא ולצניו 'וכרבב ג'ונב ה"יחא]> — .םיגד אלב
 ל"רו ןגד הב ןיאש הדוצמכ הואשעש .. םירצמ
 p'w י"כבו םיגד הב ןיאש הלוצמכ הואשע רמא
 ל"רדבו הלוצמכ 'יא הליחתב יכ רדסה ךפיהב אוה

^sןכל וניבר סרג ןכו הדוצמכ  ^bהלוצמכ הליחתב  
 (רמואה םש ילב) איבה כ'חאו םי גד הב ןיאש
 ןגד 'יג ny 6'א םישוריפ ינש איבה וילעו הדוצמכ
 ' "כב .ב"ג ןנשי .תואסריג יתשו ?mu "יג 0p ('ב

pvןוילגבו  v5ס"ש ") pxמ"לב הדוצמ תלמל  
 ,Burg הרוצב הירק ומכ )* םישוריפ ינש הל שי

quy (3 Vesteפרוג ןושאר ןינע יפלו .תשר  
pיפלו ןגד  pusםיגד ינש  ma)הלוע לכה  

 pr הב יאש הלוצמכ Up "5 'ינ ןכל הפי
 יקמע אוהש הלוצמל ןגד ךייש אל יכ יריהנ אל
 רפסב "5 תופפותב) דיסחה הדוהי 'ר בישה ןכו םימי
 יכ השקו ,ש"ע תכפוהמה an^ אבילא (שלושמה
 לצנ ע"ייע דועו ,ט"יק םיחספב ח'ר ^3 כ"ג ה"כ
 ךורע דומל לעב תעדכ שרפל ונכרצוה אל כ'או 3

mosשי ומכ אוה ךורעב םישרפמ שי יכ  
 — [םיסרוג

 הֶלּוצַמ — תּוצמ *

dur Doc חום ו CET EL a EU כ כרב, "שלו ו חח 5 ור נה s a RE E De or MOT MN ב 2-5 5-2 ההר > mises m > == 
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 חיר
 איה הבירמ איה 4/53 ט"פ 'דהנס 'ורי  ,הבירמ

mueהתימבש תוצמב .ט'ע 'דהנס ילבב .ש"ע  
 תוצמ lb ר"ב ,א'פ ר"מש ןייעו ,רבדמ בותכה
 רצ כ'וד 'תקיספ .'וכו חלמה לע הדמע הלודג
 ^a תישארב) ילקנוא 'גרת ביר .תוצמ ילעב :נ'לק

(C35 3702 הדעה תבירמ ,אתוצמ " C^תוצמ  

 ,אתוצממ 'גרותמ C1 /2 םילהת) תובברמ םגו אתשינכ
 "ימריל ;'ד ,ו"'ט ב"ש 'גרת wb רוצקבו
 ם"ש "52! אנייוצמ אחרק .ב'נק תבש ראותהו

 ,'ב ףלש ע"ייעו איצמ

TD 

(tim ny 5/53) NT *א י"רת ' "w8325ד ', 
 .היחצמב אנבא עבטו 'ח

 .בלצ ע"ייע הבלטצמ pon 'יגכ ל"צ הלבטצמ +
 .ע"ומב יביטסמ yp אביטצמ *
 לא ר'קיוב Lüffel) ףכ טנק י'לב) אָרְטְצִמ

wn5^( ישרפ שאר  G^םייחו תומ  
 ןיריכמ ('ארטצמ סליקע 'גרת ^GU» m ילשמ)

^pארטצמ 6דווות י"ל  pspןיריכמ . 
 'פדמ ץוח ע'פדו י"כ 523 «po היכ ה"יחא]*
 י"ל אוה יכ ןוכנ הז con יריכמ םשו 'ציניוו
 009006 ןמ הלילק ילב vopaíowv = ו

 סליקעו ,תלכאמ ,ברח סוכמופו םינקז 'ע וקיתעה ןכו
 .'ג רכמ ע"ייעו ('ב ,גיכ ילשמ) ןיבש הככ קיתעה
 (ז"סשת) זמר 'ילהת 'קליבו ןיריכומ ארטצימ ג'ונבו
 דחא ילכ 'גרתה תנוכו .ןיריכמו ורטצמ [ח"פשת]
 קיזהל ברחו לוכאל רוורת דחי םילכ ינש ללוכש
 ךירצ ןושל «nay םייחו mb ללוכ ןושלה ןכו
 אלפאסקעהבו ארטצימו ןיריכמ ךפיהב vn תויהל

npnyn "5יכ השק תצק תמאנו לינה סליקע  
 ןינע יפל אלו הלמב non p'nyab סליקע ךרדמ

 — [םייונכבו

 qn" $e ע"לבו ס"לב ירצ sx לעפמ) ורטצמ
 ג"רב springen, platzen) עקבתנ לעפתהבו

 b^ .יקיז ורטצמ Cp תבש) ךישחהש ימ 'פד
nv,ביתכדכ 6ןהב שבדהש ןיעקבתמ  

 Xy ה"יחא]* 0 ."ורייטציו וכליו 00 55 עשוהי)
 ל"נה קוספה לבא ,(אנליוו סישב) ח'ר BB" קתעוה
 םמצע ושע (ריצ לעפמ) וריטציו ןינע יכ היאר ןיא
 ןווחאה הזו ק"דרו י"שריפ ןייע םיכאלטו םיריצ
 "5 תצקבו ש"ע ת"לדב סרגש 'גרתה לע המת

 לככ ה"כ (* .תלוצמכ םייק ייכב )5 wn vm )* ,יייכ לכב ה'יכ (* ,ריפדב son (? ,ארטצימ ליצו ארטיצמ ר"פדב )!
(vsהרידקכ ט"ק ייכב . *) ('%  ,תותכ טייק ייכב )9. .רמולכ ע'יפרבו ר"פדבו ייכב ה"כ wyדועו םש תוכרבל סיד  

 b^^p n. םיחספל
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 n^ .ןייעו תוכומסו תופוכת תואזהה ויה ןכו וזמ
 73( y3' וניבר ש"מ ןייעו Ub 'מויל .א"בטירה
 . ןינעבו — ג'מ ה"פ 'מויל ב'ערו .ןשרדה מ"ר םשב
 אל ףילצמ ןושל aw 'מויב י"שריפ הלמה תרזג

yumג'נ 'טויל ם'במרהל מ"יפבו כ'ע יל : "mW 
 — [5'ע טושב הקולש ימכ ףילצמ

 ,לצלצ ע'ייע ןילצלצמ *

 ןמת א"ס ףלא זמר לאינד טוקלי ס"מ אייתלצמ *
ppא"הלא אייתלצמ ל  buy 

 "GUB Nn) nou y איכלמל

das Aufblühen, nmw (יפ ס"לב' NIB 
  (Glünzenאמויד היחמצמ ד"כפ ר"קיו

 חמצ 'עב וניבר ייג ןייעו 3,

 ^? aussaugen) ץצָמ b" ןמ לפלפ) ץמצמ ג *
 ,ץמצמל תורסוחמ ד"ע ז"מד א"יפ 'ומורת

^v(ץמצמו) םינאתב ףלקמ .נ'ד ב'פס 'ורשעמ  
 : א"ד (rb מ'ב 'וריבו sux [ץמצממו ל'צ]
 ח"פ מ"ב 'תפסות .םיבנעב ץמצמיו םינאתב ףלקי

 ,םיבנעב ץמצמי אלו

PON 2 *ע'למ)  o--^תעדב ףרוטמ  verwimt 
(seinהאתשמ  (תישאיב m»א'כ ) שרדנ 

 ץמצממ t'p זמר 'ר הרש mn po" ם"פ ר'בב
 ותעדב ףרוטמו בברועמ היה 'מולכ הב טיבמו
 ,הקוחר ךרדב s^ כ'מו ,וכרד Cm חילצהה וטיכהב

NDSאָפיִנְצִמ . ^b) NDDQVDתֶפְנְצִמ מ'לב  
(Kopfbund, Turbanיירכזל 'גרת ןייע  

 b 'קיול ;'ו ,מ"כ ab arb ums תומשל ;'ה ,'ג
 .ןפינצמ 'ד ,ח'כ תומשל י"רת ץובקהו 'ד

  PDתחת חוטשה רכ 'יפ מ"למ)  punלמשכב  -
(Polster, Lagerstattמגב םיתבה תקזח 'פב ' 

wuהנק רגה יסכנב תועצמ ('עיצה 635 22  
"bהז ארקמ [ןושל] ב"א) — .רכ ונייה  xpעצמה  

(C3 m3 ye)ה"נ תבשב ה"נכו ה"יחא]* : 
 ya .תועצמ הרשע :ב'ל הדנ 'וכו nipxb יתש
 מ"ב דיחיהו .םכל תועצומ msi תועצמ :ד"י
 ימ :(הליאשהב) :" ז'ע .'ב רדס ע"ייע :ג"יק

uumא 'ורי 'גרתבו .אבה םלועל ךיתחת עצמ ' 
 םש yxp תוכימסבו .אעצמ i175 gv5 תישארבל

 = וכ ביפ ,תומשל

(iתצקו  omoףדל םג  sn (3 a7ונלש  pyגיי ריחב שימו רובט יעב . +) עיצמה 3232« סיש י"כב היכו. 
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 עמ - תילוצמ *

 בקר 0800606, 006 י"למ boy תילוצמ *

  (faulig, moderig'מורת 'תפסות 57"

 טרופריא 7551 ^51 המורת לש תינובקרהו תילוצמה
 לבא .[תוינובקרהו ל"צ] (תויביבקרהו) תולוצמה
 ש"ע 'א לצנ 'עמ אוה ילואו תילוצינה 'ב י"כ '"ג
 תילוצמ תלמב םג םייקל שי ן'ונ רחא ד"ויה לבא
 הינה ריבשמה לעבו .ל"נה י"לכו תילוצימ ל"צו

 ! תולצוח ןוכנ אלל

 וא הרובח השועו הכה ףַלַצ ס"למ ל"נ) ףילצמ
dureh רועה לצפש דע הכה cde y'bn 

  Scehlagen die Haut abschürfen'פב (םינפב ןייעו

 ול ואיצוה  625 "o9ריטקמו 'מגב 'מויד .ק"פבו
 ( CY omתחא +ה"ל) יאמש תיב 'פד ג'רב "יחבזבו

 ביעס דינ ימוי) ירמג ,ףילצמכ הטמל עבשו הלעמל
  uamייחבזבו .ויט  (CUבר יוחמ ףילצמכ יאמ

 אנדגנמכ הדוהי , ^bודי םירמש הכמה ! wsהכמ
 ימלשורי ,דירויש דע ( owבזמר היפ  C'yףילצמכ

 רירבטמכ  ^bהייחא]* = ."ורוביט דע ודי הטמש
  pnym'יפמ ^ "vb mב'עס ד"נ « muaא"ער

 ס'שב)  (Geom(?ררבטמכ ^30 'וריה כ"ג אבוה םשו
  "bדגנ 'עבו "וכו הטמש םירמוא ש ימ שי

 ריכזה 'ב  winךכש ומצעב  n^ "bוירבד םלוא
 ,ו"ט ףדל ה'ר 'יפמ וקתעוה םש  w'yעמש ןכו

 איבה 'א ףלצ 'עבו .ש"ע ןשרדה השמ 'רמ וניבר
(n cry םילהת הלעמל איבמכ עדוי 'גרתה וניבר 

 'ג .ה"כ 'ירבדל 'א י"רת ןכו 'וכו אסנרוקב ףילצי
 'עב ןמגרותמה 'יפו .ףילצי ןיעברא : ונכי םיעברא
 ארקנ התוא דירויש דע ודי ףינמ הכמהשכ ףלצ

 ףילצמ  sum "yע"למ וא ם"למ  busורחבו
 ע"לב יכ םימורע ןושל םימכח  csכ"ג ושוריפ

 הזו הטמל הלעמלמ וא הלעמל הטמלמ הגרדמ
 הטמל יאה ל'זו ףילצמכ :ו'ט 'מויב י"שר ש"מ
 הנושאר אלא יאק תיעצמאא אל ינתד הלעמלו
 הטמ ל וז היתחת עבשהו הלעמ יפלכ הליחת ןתנ

 ןכו ש"ע 'וכו ףילצמכ וזמ  nan "uveןינעב
 ורועיש הז יפלו .םש 'ופסות דוע ןייעו אנדגנמכ
 האכהה תליחתש העוצרב ודי ףינמה הזכ ףילצמכ
 'פ אצת יכ ירפסב שוריפב 'יאדכ הבר הכמ הנניא

  veaםירב) רמאנ המל  n»n C3 n5דמלמ הבר
  psuתארוהל ןויכ כ'או כ"ע הבר הכמ הנושארה

 הנינע ל"זר ירבדב ךא ל"נה ע"לבו ס"לבש ףלצ
 ןויכ דועו רועה תעגונ קר תלבוח הניאש האכה
 הטמל וז הרושב ןה תואכההש ל"נה ע"ל תארוהל
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 ופקתכ b^ אננתד אצוצמ ןידהכ |( ,ביק םילהת)
 ףלאב בותכ וליאכו ועמשמכ ןשע שרדו ןשע לש
 יס יבותכ) אציצמ ןינעו — 6טייש aem עיייע ןשא

(yoע"ייע  yb 

Bedrücker, de- רצימו סנא ^p (מ"למ p'wt 
  2'33 (drückter'יחספד ( 314331 CU'פד

 (*קיצמ לש ותחפשב השעמ 6 א'ט (ry 'ימלצה לכ
"nsןומירב  ^b('נ'א) — .םנא  qubתמח  

 ק"ב ץובקהו הייחא]* — «o^ as ve» קיצמה
 םיקיצמ ז"יש b" וניזאה ירפס .קיסמ ע"ייע :ז"טק
 ומכ nup mp -- לארשי ץראב הב וקיזחהש
 ןירמא pps ןיירש .ה"לד 5^5 'ובותכ 'ורי רצימ
 ר"להקבו ,רמאל םילבאהו םיננואה וליחתה 'יפ 'וכו
 — [ןיקיצמ ל'צו ןיקוצמ ס"טב w^ המכח הבוט 'פ

 (יימעפ יב) ,3'" "ןירוה «siessen pw) קַצְמ *

 קצומ ב"יפס ר"ב .ושאר by ןמש ןיקצומ
 .סלב 'עו יקגנא vy יקננא [סולוב ל"צ] (םילכנ

 -Ausdeh טושפו הייטנ b^ ם"למ אְרַצִמ =) רצמ
 ג"רב Grücke רשג ןינע ל"זר לצאו הפ

 ג'סב .( ארבע ארצמ אכיא יאו QUY 'ז) 'ציבד

 אקו ארצמב טקנ GN 'שודיק ןיסחוי הרשע 'פד
 תושיאה תא ןידצ 'מגב ןיקשמ 'פב .ארבעמב רבע

pm)םיעס יו  smארשג אכילד  symאכילד  

 /013 טושפ טג 'פב .ארצמ אכילד אוהו אלמג

 Cv תידחא (א"עס זיפק (u£ ("הלעמלמ וב בותכ

 .אלמנמ ןטק רסנ לש רשג b" ('ארצימא
 ידי תחת רש א י"כ ה"מגר לש ל'זו ה"יחא|*

 רבעמב :אנליוו ס"שב ספדוה ונממו

 תפשב הזמו רשג ומכ רצק ןטק רסנ היה רהנה
 ווש קו רחאה דתי רחאה רבעבו דתי עובק רהנה
 ג'ע ןירבועשכ םהידי םש ןיכמופו הזל הזמ לב ח
 ל'נה 'ציבב י"שריפ כ'ג ןייעו 05( רצ רסנ ותוא
 ארצמ הז יפל ילואו 'וכו רושק לבח ארצמ "יפש

 וב גיהנחל רושק לבח Ae ע'לב אצרמ ומכ
 ע"לב sub ומכ ארצמ ילוא וא -- המודכו הניפסה

— [ban 3-5 

 -sich aus טשפתמו רדומתמ רַצַמְתַא ס"למ) רצמ
dehnenםדוקה 'עב ארצמ םשה ונממו ) 

 €^ 372 ןיפתושה 'פד [ארמג שירב ל"צ] ('מגב)

vus 7nאָתַעַצְמ ס'לב אָתּועיִצְמ —  qnיצחו  
 םימה ךותב 'גרת (םינפב ןייעו 6

 לעפה ה"יחא]* — eb תועיצמב CO ^x תישארב)
yv?00076, 5000 "למ עַצַמְתֶא ס"לב  ^Dקלח  

 'דהנס יורי ^m 'דהנס iheilen, halbiren םינשל
 U/7 ו"פ 'וכרב 'ורי ,'וכו ועצממ הנוממה .כ"ד ב"פ

T'yתא ןיעצממ  ponרבחה תא ןיעצממ . . . 
 הדנ השא wb אעצמד ירת יב והנה ap "חספ

^mהשלש :םש  psאלו ןיעצממ  qrxeno 
UTEא'מד .ב'ם ז'ע יורי .ר'ע .הימד היפ" . 

 yp "יבוריע v" = .'וכו אלנופ וג .אניכס עצימ
 ג'פ "בוריע 'תפסות םוחתה תא תעצימ :א"כד

C»ט"פ םשו  )€ ow)ןייעו םוחתה תא ועצימ  
 'ה ישרפ 'ז קרפ "sop ארפס STD 'ציב 'פסות
 ה"צ פ'ר ר"ב ,'וכו הרזעה עצמאב עצממ חבזמה
 ב"ער 1/5 'מוי לועפ ינוניב .'וכו ms םיעצממ ויה

nanהלודג :ח"ד ד'פ תוכרב 'ורי ,'וכו עצוממ  
 ?PU  תורכזא יתש ןיב תעצוממ איהש העיד איה
 דמועו עצוממ היהש S'D  ר"מש | ,6.ג'ל תוכרב ילבב
 י"רתב ל"צכו עַצְמִמ 3^ ,א"כ 31525 'א י'רת .'וכו
 ,עַצַמַמ ג"ונבו yxsb יוהי T^ (Uo 'ארבל יב
 ס"לב אָעְציִמ ,עציִמ םשה םוקמב םימעפלו ראותהו
 ס"לב ןכונ אתעיצמ ג'לבו אָעיִצִמ דועו וס י"לבו
 אניבז .ב"ער א"ל (cy ןייע (אְתיִעְצַמ .אָיִעְצִמ
 .ז"'ק ב"ב .היסכנד אעצימב א"עפ ח'ק מ'ב ,אעצימ

 אתעיצמו אפיפ אשיר : ד'צ b^ ,אתעיצמ אתלמ
 ,'וכו יִאְעְציִמ יארתבו יאמק :ו"נ n ץוכקהו
 m mw לעו .'וכו ימתיד יעַצימ ב"עס ^s תוכרב
 םילכד אתפסותה ןכו אעיצמ $22 אתכסמה הארקנ
 ssp אבב ךות אוהש ,ללכב 'כ דע א"י קרפמ
 ע"ייע אתועיצמ ,אעיצמ ךות 'גרתו .ארתב אבבו
 שארב ף'לאבו .יוועל 'חה לצאו ,ןמגרותמב עצמ
 — [(תאלהו :הייכק (ar יעצמא ,תועצמא ,עצמא ע"ייע

 ייכרעו א"פ 2/3 ^55 'תפסות ןידעצמ ,דעצמ *
 ,דצעמ y'"y :ג"כ

 לכ 'פב chwimmen) ףוצ לעפמ «gr =) ףצמ
 qub) םרכה תיב תעקבמ (א'ער טיי (m דיה

cUךפוש שוריפ  S5ב ףצ ע"ייע ה"יחא|* | ', 

 — B] ףצ ע"ייע :ג'כ מ'ב

Stürke, pnm mp ^ (ע'למ ילוא NY 
(Kraft3 רומזמ ם'וש 'pןשעב שוד  

 טקנ i433 )5 .ארבע אל ארצימ אכיא יאו ג"ונב (* .ישמא יפדב יול )? .קיסמ עייייעו (* .ףצימ 'ב ףצ ( ym ves " iv רה 1

 .יאד' יתנא 3752( םיש w23 ה"כו (*  .הטמלמ ע"פרבו ייכב ה"כ )5  .ארצומב טקנ טיק י"כבו .רבע אקו ארצמ

inim )*ארצמא הימגר ייפבו ארצמא . / 



 רַצִמ * - רַצָמ
 p^ בצחהו רצמה (א'עס n v םיתבה תקזח 'פד
 םדא ינב וב ןירבועש םימרכה לועשמ ןונכ רצמ
 p3" ה"יחא]* | ,הדשל mb ןיבשו ןיכלוה
 < "ושעה רדג וא ירח והז רצמה ibn "יא ה"מגר

 = כ"ע תווחא תודש pa ארכיהל הדשה גיבס
 =  או'נ םש ה'נכו — ,ז"'חא אבה yb "b" ם'בשרו

pv psםוקמ ונינע דועו ,יאמ בצח אלו רצמ אל  
 םוקמ ש"עו הטמלו רצימה ןמ :'נ nbn סרכב רצ
 (web sop םינורחאה לצאו -- סרכב שי רצ

 a — [הזחה

Sus *רצימ , NOB NÉS('ג ,יא יכי) מילמ)  
 Grenze, Rain 5153 ןינע b^ םירצמה ןיב

 ב"ב begrenzen) רצמ ונממ לעפהו 2^ ע"לב ןכו
Y?םשו 'וכו םהיניב דחא רצמו תודש יתש א'עס  

 ןנירמא ימ והמ ןהיתש תונקל רצמב קיזחה ב"ער
 pw .("'וכו ינקו אוה אעראד NTDEN רצמ יאה

iUm snמ'ב  apארצימ רבד אניד :םשו .ח'ק  
 ,ז'ק מ"ב .'ב רצ 'עו (Cmyp cU ע"ייע (ארצמ)
 .ןייוצמ דחא רצמ .'ו ק"מ ,רצימה לע seyn ןליא
 םינוציחה םירצמ ול רַצָמ :א'פ ב'ב :לעפה םעו

àירצמ היל רצמ :א"לב דומעה שירב םשו  
 -רצמו qs "ns Tub ול רַצְמ .ב"פ םשו ,יארבא
 הוהד תיב N'D: םש .שאר ע"ייע 'וכו רצק דחא
 ,ו'ק םש .'וכו היל רצמ אלו היל רצמימל היל
 Db ילב הלחנ n^p. תבש .וירצמבו וינמיסב
 ח'ק מ"ב mw qum v'b ךרדכ ףוסב ןוננו

3'ybיִנרצמ 733 ע"יע  (CGrbp amםייונכבו  
ia3—  'מו" ראותהו ,אהנרצמ ,ח"כק ,ג'ס n^ 

 = ה'נ ב"בד רצמ ם"בשר ןיבה 'עה mibi -- הֶאְנְרצִמ
 = eoa אנרצמ :'ע ז"על י"שרו .םדוקה ע"ייע א"עס

pesב רצמ ע"ייע '. 

  "epחייק פילהת) מילמ)  (nןמ  "pnקראתי  |
 | -bedrüngt, verdriess החנאו הרצ ןינע הי

ichךמל .לאשוהו  m^ (unbedeutend TYה"כ  = 
 רצימ ימ :םש 'מג ,רצימ ע"ר ואצמו ךלה (נשמכ)
 המ ינפמ ש"ע 'וכו רצימ עשוהי 'ר וא רצימ ע'ר
 נ'ב — y'"y קיצמ ומכ אוהו .'וכו רצימ התא
 רצמ יאט האמ רצמ אדבע יל וראקד ב'עס ז"כק
 . םיכומסש ם"בשריפ ןייעו יזוז 'ק אדבע רצמ האמ
 האמ הושש 'מולכ ולש רצמב רניד האמ וילע יל
 ורצמ 'מולכ האמ רצמ :י"כ ה"מגר 'יפבו p'/2 רניד

ma (5 | =טושפ ע"פרשבו ,ר"פרבו ייכב . ?) צ"לב eternuerרילב  sternuereשטע  .niesenתובושת ייפא ותנוכו )5  

 ירוצמא (CU Uy ירכנ חינמה 'מגב רכושה 'פ ז"עבו =
Npאנרצממ , ^bררוזיו יל /5 25( ביתכדכ  

 תוגגה םה םאו תומצע (טושיפ xum רענה
 שי םא לבא יכה היל רמימל לוכי וזל וז תוושמ
 רמול לוכי ps םיחפמ ^ ps" הובג הקעמ ןהיניב
 :'ו ב"בב ה"יחא]* = = .בנגכ וילע vem אלא ךכ |

 מ"דפפ 'דב אנריצממק ירוצממ רמא תולמה ופיסוה
 י"כב יל ןכו 'ינשיה b ^b^ א"שרהמה ןמ
 2/33 םג ןכ סרגש הארנ ךורע ךותמ לבא ס"ש

 ,ארצממ אק יווצמיא םש 17033 ,ז"עב 'יאדכ =
 א"ל 'וכו אנרצמק 237 ארצמא :ז"עב סרג י"שרו
 זעלב רנילדנטשא ינא גגומתמ םינואגה תבושתמ
 אבוה הז b) Uu ךורעה 'יפכ wm (' כ"ע

m3ם"שב  sow b'n v5אוה אמלעב  
 .גגומתמקד אוה אמלעב יגגומ תיאקד
 ןייעו אנרצמק גנד ארצימא אניוחא אנשיל
 ךורעה 'יפמ בתכש (עיבשפהב אבוה) j'y א"שרהמה
 רובד ףוסו .ךפיהב תותיירב ךנהב סרג הוהד הארנ
 תביתבו 6'אנרצמ sp ירוצמא ןניסרגו י"שריפב
 wb" 'ה לבא (א'שרהמ («P רובדה ליחתמ דצב
 רמול הצור ולאכ י"דצב אוה יכ בושחל העט

 — ["דצב אנדצמ 'ינהש

 תחת ארבמ ומכ ארצעמ ומכ b^ אְרַצמ — רצמ
 (Cb vy .(* ארייז der auspresst) ארבעמ

 ;גיח יז רז 'עב ה"יחא]* = ,רז 'עב ונשריפ 352
qvירייז ע"ייע דועו ,םייונישה נ"שו  DU)טיפר .) 

 תולמה 'יפב ןילרעב 'פד םינואגה 'ובושת ףוסנו
 . . ארייז ארצמ 5n 'יפ וחוכ m" CoD דצ) ז"עמ

"bןיפסאמ ןתוא ןישדש רחאל םיבנע ארייז ארצמ  
 וינפל ןיפקוזו לודג לג ןימכ qms ןישועו ןתוא

piאלש  memכ"יפעאו :ארימג דע 'וכו  
 — [כ'ע דוקפ רהנמ בקעי 'ר רסא

 aus Reisern 333 = רצמ jb ראות xb" =  רצמ
(Weiden] 0108016ק"פב  D "Pb"יטו ב'ער  

 mu הלעמל ורשוקו ירצמה לבח איבמ (א'ער |
 C הפיפכב התחנמ תא איבמ היה +.ד"י (B0 ינש 'פבו

 ןכו ןליא לש םירסנמ יושע לבח b" .תירצמ
 Y25 "b5 ,ט"י םש ה"נכו ה"יחא]* | ,הפיפכה
 ע"ייעו 'א pon ,נ"שו הפיפק ע'ייע (^in 3/2 ,א'מ

 — א אלחש

"4D —רַצָמ מ"למ)  mw plyלועשמל לאשוהו  
 'מגב enger, schmaler Fussweg) םימרכה

 ייד רסמ עיייע v3: יישודיק ןייע )5 .הפיפכ ךותב ילבבב לבא יוריב היכו )9 er ץייפדבו «an "23 no (+ .םינואגה |

nw: (7ינרצמ ינב תועטב ספדוה . / 
PARE 



ww *222 (קומ — קמ —  

 'פב .םיקטנ םיקמנ השענ וב תומשבתמ ויהש
 קקממ םירפס קקממ ('נשמב .יצ (DU יביקע ר'א
 םירפסה | ןיעילתמש תעלות b^  ןהיתוחפטמ
 תוינשמבו 'וריב ג'הכו ה"יחא]" .תוחפטמהו
 , שא 'פדב ךורעבו ם"במרבו so ורזיפו ילופאנ
 ירפיסד ppb םש "0333 NYm םירפס קקמ ס"טב
 קקממ ל"נה י"כו ר"פד ךורעבכ ל"צ הנשמב לבא

DNזיפ 'פדב ' sg»קקמ 'נשמב י"שריפו : 
 קקמ ומשו ןבקרמו םירפסה תלכוא תעלות תליכא
 B" ע"לכו קקמ הארקנ המצע תעלותהו כ'ע
 ןכו ₪5= LS ןינעה קזוחל תוליפכבו ץצומ
 "yx קמקמתיש דע וניתמה ב'עס ה"כ תינעתב
 ווה .דכ 03.15 תישארבל 'א 'ורי 'גרתכ ןכו
 .ןוקמקמתיד דע ^n ,א"ל םירבדל םשו ,ןיקמקמתמ
 'גרתו ,ןוקמקמתי n y mónm) | וקימי 'גרתו
 דועו קמקמ ע"ייע קמקמתי C ה" בוי שלחיו
 . .הילש הקומינ .א'נד ep הדנ «v^ לעפנב

pu»ילבב הדגבו) דלוה  (mm sw raליע פ ה ב  

 היעמב רבועה תא קימת אלש .7'5 ב"פ ovy יורי
 /3 קרמ יב ףצ ע'ייע vnb קמוהו :ב'צ 'רהנס —

0Dנשמב .ז"ע תובותכ -- 'ג ' cinותקממש  
 — ^G] ידיי ^20. ורשב קמה ןושל י"שריפו

 800000 העונת ןינע קקפ ומכ קקמ =) קמ
 niesen) שוטיע ונייהו sich schütteln לעפתאבו

wmאיבר קקמתא 'גרת )075 55 3"( רענה . 
 'פדבו .קקומתאו יציניוו 'פד 'גרתב ה'כו ה"יחא]*
 'גרת ןכו .קרומתאו ס"טב ג"ונבו קמקמתאו איגר
 'גרתו .איבר לע קקמתאו א'כ 9^ אימ) רדומתיו
 'גרת י"כבו יהורירז C o) בי  ויתושיטע
 ל"נה ב'מל תירוסה אטישפ 'גרתבו  .יהוקיקמ
 קקמ יכ ל"נ דועו .קקפ = קקמ יכ ירה קקפתאו
 הדער pay \טשריפ py 275( גגומ לעיפבו גּומ ומכ
 י"שריפבו (sy Uy ם'ש י"כה יג ןכו .העונתו

 — ['ב רצמ ע"ייע 'ינואגה תובושת םשב

 יברע ןושלב אקּומ ירוס 'לב אקומ pe =) קמ
 quas ע'לב m )25 5«( 55^ ם'למ 2כ>

 Uouctdoxov, uourluy איצנאציב לש י"לב ונממו
 (ב"עס חיפ «v^ וזחאש ימד ג"רב 6

 תומבי) הצילח תוצמ יפד ג"רב ons sp \' היקומב

 בכר

 הז לש ונודא חוטב 'מולכ יזוז האמ הז רבע לש
 ול pomo זוז האמש זוז האמ ונממ חקיל לוכיש
 שי< ע"למ אוהש yb — כ'ע nw דבעש לכב
 ויווש ונייהו יזוז האמ וסכב שיש דבע 'מולכ םיכ

 on האמ

 ^ spinnen רזש ןינע 'ד רזמ ומכ b^ רצמ *
"WDד רזמ ע"ייע ד"ע כ"ר ו"פר '. 

 jp ראותה) היִיְרְצַמ NOE .תיִרְצִמ .יִרָצִמ *
 ןייע egyptiseh, aus Egypten) םירצמ

ivy mosט 'טוס .ח"ע '. mb» ^vח'פ  :D'7 
vmןייע ינש תיבב ג'הכ לאטנחל-ראות םש  mb 

 :ו"ד ה"פר תבש v^ .ה"ק mans ןנחלו ,ה'מ ג"פ
 YD ם"ס ר"ב .סקרבל יבול עיייע איירצמ אלופ
 rs .'גרתבו — ה רק yy הארצמ ארוק
 .הארצמ ב"י ,2 תומשל ;'ב sw ,ט"ל "ישארבל

yupmיִארצמ א'ל ,ג"מ םש , napi»אָתיִרַצִמ  
 ^D ,'א mov smoxs ץובקהו ;'ג .'א ,ו"'ט םש

 ein Aussütziger) ןיחש הכומ b" מ"למ) ערוצמ
 סנכנ 'מגב התחנמ תא איבמ היה 'פב

 'ינתדכ תעלדכ חלגמ הכלהו )* Cro 0( לכיהל
 ערוצמה תא ףיקהל ול אב שיעו בימ דיפ ייעגנ)
 ה'נכו (mns .ורשב לכ bp wn ריבעמ
 ץובקהו .םש 'תפסותבו '"יעגגב םימעפ הבוה
 — ב'עפ r'y 'ובותכבו םשו םש ןיערוצמ ,םיערוצמ
 — [אערוצמ 'ז .'ב 75 ;ה"מ ג'י 'קיול 'א י"רתבו

NEN"לעפמ אָתְצִמ פ"לב)  ^n mxעמש  
(das Hórenז יב שארבל 'א י"רת ' 

muxoןינדוא . 

 ןובקר pay ליעפהו לעפנב מ"למ pps — קמ
 קקמ ,sehwinden, faulen; 2028108802 הסימנו

(Schabe, 8(ח"מ א"פ) יירוכיבד ק"פב  

 תקונית 'פבו .(*וזובינ וקומינ «Crewe שירפה
 תדלויהו [הדנהו] הבזהו בזה (ביעס טיס 022
 ןיאמטמ [יתמ דע] ותמש ערווצמהו
 6פמיש דע "פ .ושבה קומיש דע אש מב
 6( ואילכוכב אלו'מגב השא המב 'פב .רשבה
 םוקמ «CU ייעשי) קמ םשוב תחת ביס תבש)

 גייונב (5 = .ןנתרכ לצו אינתדכ ע'פרשבו ר"פדב més )? = .יוכו סנכנ ימגב תו חנ מ ב תועטב הניש גארפ יפדב ('
 .וירוכיב וקמג יוריבו וקמנ וזובנ ג"ונבו יקומינ 'ציניוו יפדבו וזזבנ ע"פד ראשבו וזובג cU מ"אדבו ריפדב ה"כ )4

ms (5 ansריפדבו י"כ לכב  ipoריפרבו ר'לו 93 ייכב היכ (? | .סמיס סיימב יצינווו יפדב )5 .אשמב ןיאמטמ  
 ,967 ,ביח יוועל יהל ריתמעל ויתופפוהב רעשיילפ n שימ y )9  ."יל ע"פרשבו ראיילוכב יציגיוו יפדבו ריילכוכב

 .יקומב ג"ונב )* aothra. שרש 10 ןוקיסקעלדנעצ יטסוי j'y mók שיראוצוה ילב היכו



 *Y ח"פס ק"ב ^? (Spassmacher) תוליבקמ »

 תולירקמל ןיליא התינת ןה ל'א ג"ע
 ומכ םה קוחש לש תולימ שרפמה 'יפו תוליבקמל

ponכ"ע ילבבב קליבו  ybיצמא י"למ ילוא  
Kleinigkeitskrümer  (U1xpóc 182) 6% 

 bp) .ביח עיייע) יולבק רב ומכ אוה תוליבקמו
 שארב ם"ימ ףיסוהו Possenreisser 6% י"למ

 .זורחבו אטבמב תולמה תושהל

 -der einnimmt, ge לבק jp ראות) אָנְלְבְקִמ *

inntילשמ) תושפנ חקולו 'גרת  an 
 bsp ע"ייעו ישפנ אנלבקמו ('ל

= Gehirnschale, 868061 (דקדקו חמ 'יפ "pa ^e 
 ףכמ 'גרת (םינפב ןייע 575 פ"למו

 ודקדק דעו ולגר (" mדעו הילגר תסרפמ ('ז ייב
 ש'ע קמ 'עב ב'ר ןויכ וילעו ה'יחא]|* — .הידקומ

  ^nדקומ  ^W'גרתב ונינפל .ה"כו ןמגרותמב כ'ג
 בויאל  Cs snmירבדל  m5ןועגשב ח"כ :

 ,אדקומ אשפטמד אתייושב  m5 'p pwדעו
 דע :ךדקדק  pioןייעו .ןוכישירד  "Snםשל 'א

 ,א'י ;'ח ,'ו ^ n'תיא ש"ירב 'יגו ל"נה פ"למ אוהו
 אעיער אהתו : בהזה תל ץרתו 'ו .ב"י 'להק 'גרתב
 ןומלח (אעיבד) ארקומ ס"למ אוהו ךשירד ארקומ

 ד'כ ,א"כ בויא 'גרתב "אדכ חו מ ל לאשוהו —
 א רקמ ע"ייע —

 mb pay 35< ע"לב ה'כו דקי לעפמ) דקומ *
 דקומה תיב .irand, Feuer, Herd) הפרשו

 ךדקומדא :ג"ל mo oun" (6:גיע (cm .ע"ייע
 תלהק Thermen םימח םימ דועו ,'ב דק ע"ייע דיקי
 יב ט'עפ ר"בבו הירבטד דקומד b" ץמוג רפח 'פ

 .אירבטד דקומ תיבר ינב

 שיראוצוה ןושלמ ילוא הרעק pao הדיקמ *
 'טוס füache Untertasse)") ןאדגזימ

 איה המב ב"ער ב"ל pen ,שרח לש הדיקמב .'ט
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pus Gub o:תכימסבו  Cםילגרה  ^pקומלא  
 pons .('ילינייפ זעלבו הטמלמ ץעו לאעמשי 'לב
 םלוע יל רמא (א'עס nov ירהנס) (* [בירחנס ןינעב]

 הייחמו היקומ שירב היקתפ ('יאכליפ )^5 בח |
 אוהש הידקומ ומכ ב'א) — .('הלטקו הישירב
 .[nons (ת"לד ms העלבנו ודקדק 'גרת
 ב' לבא ךוועה 'יגכ n^5 'חומ veu ג"ונב
 העלבנ תלדה יכ בושחל העמ (ל"מר וירחאו)
 לכבו ומצע ינפב 'ע 'דהנסמ ןויצל דחיל כ"ג העטו
 יעב ןוכנל ללכנ ךורע י'כ לכבו 'שמא דע םיסופד

 ב"ק תומביב י"שריפ ןכו ע"לב לענמ 'יפו דחא |
 :אקושל יקומ יזוז השמחב קפנד הדוהי בר ב'ער

5mע"לב ןכו םה םישק ש"נושלק  popםילענמל  
 ןוצליק :קומ ב"עס םש זעול ןכו כ'ע קומלא

^b»ש"נוצלאק םש  sym68100008 צ"לב  — 
 ו'ט .,'ח רתסא 'גרתב ןכו םש 'ומבי יקומ ץובקה

 -- [יולגירב ימר ןיאיתרפ יקומ

 Hammer) תָבְקַמ ,הָבְקִמ הבקנ 'לב קר מ'לב) בקמ
 םיתתס לש תבקמ די )"5( "523 ט"כ 'פב

 יחתפמ לש תבקמ די ['ה ow ל"צ] (המש) השש
 תא םשתו (א'כ ,'ד ייטפוש) ומכ 'יפ (* חפט םינבא
 (א'י ,ח"כ (mot ומכ םינבא יחתפמ .הדיב תבקמה
 aD) ףד א"מ ז'פ) 'ורוכבב \''ז 'פב .םתוח יחותפ
 ןבקמ (Co» sw 'רמג ,טוקש ושארשו ןבקמה

 הישיו ימדד 6הליש בר רב הבר 328878
 ןכו ץוחל הברה תחרפה טלובש, e^ (" אבקמל <
 שיטפל המודו ושאר men ויעדצלו וירחאמ ףרועה |

 ג"פב nap (snm" וירחאמו וינפל אצויש
 התיה תובקמב רמא לאעמשי S (א"מ) הרפב
 ייעשי) תובקמב מ"לכ sim הייחא]* .תישענ

 ה'כו ןיִבְקמב בוט רתויו ןיבוקמב :ומוגרתו ביי ידימ =
 תבש 'תפסותבו אָבְקִמ דיחי 'למ 'ד ^ BY" 'גרתב
 ראותהו -- תלספמ y'"p מ"לב w^ )79( ג"יפס

^b :3pbי"שרו .תבקמל המוד  ^bג"מ 'ורוכבב : 
 — [ומלוהל השקו םודרק :אבקמ

 ק"העו 'שמא ליסאב wm יפדב ה"כ Pantoffel, pianella טייאלב (? .ביייפ תומבי 'תפסותב היכו תוכימסבו 233 )!

 ה'כו (+ .יא 'ob ya n (* .ילטלפ ס"מב ד"לו יב 'א ו"ו י"כבו ילונלפ ר"בו ביהו טייק vi יזיפ ר"פרב לבא בנש 00

ya nא ךלפ ' pus vxיאקליפ ןאכב ר"פדבו ךלפ יעב היכו (5 .ךלפ יל יתייא םלע ג"ונבו יל בה םילש אמילוע . 
 ןוילגמו m/m םש םילכב וגייה יה םש ליצו המש ייא ריפרב יכ עד (*  .הילטק עיפרשבו ,ריפדבו ט"ק י"כב ה"כ )5

 יצוניוו Pb" יפדב לבא ימאו 'ליסאב ריפדבו s3 533 ה"כ (5 .05 יירחא עייפדבו ייכבו ןויצה לע תורוהל המינפ אב

 /43( י"שרבו ה"מגר ייפב n'a "5 ר"פרב ה"כ ('% .יורוכבל 'יפב ה"מגר תקתעהב ייל ןכו poa ייל )9  .א מ ק סייטב
n»nןוגכ םויסה םשו אבקמ היימגר ייפב )!? .הניאו ס"טב ביה י"כב )!!  .ןבקמל ג'יונבו תבקמל  oemתבקמה תא  

 py )9 = .איעס rp ףד יקילייגנא ייכ .ץבוקב nw הימגרל ךייש cen לכ כיאו ךרעה nonni wei איבה הזו "הדיב
 ןאקיסקעלרנעצ יטסוי ןייע merkindán סרג Wilson יהו Fargard 14:30 לע 76501080 335 לעגעיפש יחה שוריפ

 65 73 urunya שרש
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 ג'ונבו -- ש"ע 'ג חצפ 'עב םידרב תקתעהל
 — [ןירויח ןוהיבג :םש תישארבב

 הריחבה תיב טרפבו wp םוקמ 'יפ מ"למ) שדְקִמ *
 .heiliger Ort, der jerus םילשוריבש

(Tempelש"ע ינש שדקמ ןושאר שדקמ : א"כ 'מוי  
 'וריע .'ט ק"מ — .ג'עם ז"מד ג'פ 'וירוה 'ורי ןייעו
 תיב mmus הברהו שדקמ . . pum :םשו ,'ב
 תוכרב ףיסוהל שיו Cy oUm שדקמ ma ע"ייע

nתיִּב ,שּדקִמ 'גרתבו לדגמכ 'פ ר"שהש א'עס  
 ןייע svp ,שדקמ p ןכו (שדקּומ) שדקמ
 ^Y ;יד ,ב"י 'קיול ;'ח ,ה"כ תומשל 'לקנוא 'גרת
 ;'ז .א'כ 'קזחיל qnapm .םשו םש 'א י"רתו 'ל

 I ,ג"ע םילהתל

 ייל mW השדק 'גרת Gublerin אשדקמ *
T Sב"כ ), 

mpbi*םימ תפיסא מ"למ)  b" bsטרפב  
 -Reinigungs לארשי תונבל הליבט יִמ ן

(CTauchbadימ םימכח ורעישו א"עס א"ל 'מוי  
 א"פ 'ואוקמ 7b) רימב «jy האס םיעברא הוקמ
 תונב .ד"פ "ישודיק ,'וכו האס 'מ וב שיש הוקמ ז"מ
 ינבש םשכ ,ז"'ע םש ,ןיללחל הרהט הוקמ לארשי
 לארשי nui ךכ תוללחל mne הוקמ לארשי
 ' v" ט"מ n'5 'מוי ,םיללחל הרהט הוקמ
 ףא םיאמטה תא רהטמ הוקמ המ yv ה"מד ח"פס

npnישודיק 'תפסות .לארשי תא רהטמ ' n'b 
 ,ןילוספה לכל הוקמ החפשו םינהכל הוקמ לארשי
 היתווקמו הרוהמ י"א ד"ע ד"מד ה'פ ז'ע 'ורי ץובקהו
 תואוקמ ,תווקמ ינש 2/07 ד"פ 'מורת Y" ,ןירוהט
 אתכסמה הארקנ m ov לעו .תואוקמ ינש א"מ ג'פ
 י"כ תצקבו ר"פדב וניברו םינואנה לצאו ,תואוקמ
 רובחה הז ףוסב םינויצה Py ,תוו קמ :ךורע

 .םלשה ךוועל חתפמה רפסב

 py ay םיפצש ןובקרה pon תפיסא) הֶוקַמ 9 *
 'ובותכ Kahm) ש"אלב ארקנו ץמוחהו

m'yג"הכו ש"ע קשמ 'ע ךורעב ה"כ ארמחד הוקמ  
 ג"ונבו םש 'ובותכב מ'טשב אבוהש ןתנוהי ^ "יפב

 ,אהויק

 ןיסנפ תוקמ המכ היהש המ 'פ ר"להק (Q תוקמ *
"amסנפלסק ע"ייע הנוכנה . 

  * - mypsתקמ 0)
T 
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a 1x va - Y 

 הכה

 ז"יד ב'פר b "v" .שרח לש הדיקמב התוש

vyתיא הדיקמב אל .שוח ילכב ינת יינת תיא  
 ערוצמ ארפסו .ז"גק תבש ,הדיקמב 'יפא ינת יינת

 וניבר תעדמ איצוהל 'ג דק 'עב ש"מ ןייעו א"פר
 ר"דמב — ,Schale שמ ילייפ oy "ns אוהש

woהדקמ ל"צ סרח לש חדקמ , 

Bohrer, chirurg. Instru- (וג ע"למ ms ji 

  Gentלעפמ  y'"y mp.נ"שו 'א חדק

 ;אָיְנודקִמ ס"לב Maxsloy, י"לב ןודקומ =) ןודקמ
 Spa ס"לב 1124600% י"לב אָינּודקמ

 ןירדהרפ תכשילל 'מגב אמויד ק"פב 1000010
 'שורי 'גרת ןכו ,אינודקמ וז ('י ד מ יער 0«
 .אינודקמ qm "ל mb 'שרפ 'בר 'ישארבב 0m יא
 ךלמ הב רשא יימווו bs" הנידמ םש נ"א)
 ה"יחא]* | (םייסרפה שבכו אצי הנממו סורדנפכלא
 (ג'ע אימד ביפ y" יור) ןודקמ םורדנסכלא ה"נכו
 :ריצ TO םורדנסכלא ע"ייע ןודקומ 'כלא בורל וא
 :םשו ,ט"ס 'מוי ףיסוהל שיו (יקירפא py" (האלהו
 — 'ב א ינש רתסא 'גרת א"ספ ר'ב .א"צ 'דהנס
 G^ ro תישאר תלפנ 'ט 'שרפ ורתי 'תליכמ
 .ןודקמ וז € המיא :םשו ,ןודקמ תוכלמ וז
 'גרת םש (jy אנודקומ אבהד 'ח JW 'תסא 'גרת
 ר"בכ 'שורי (uy gm" וניבר שימו %/(-  מש
 פרג היה הז יפלו ר"בב אבוהש v^ 'גרתל ןויכ 'וכו

jq? vaaבו 'א י"רת תמאב ה"כו אינודקמ ' 
 לבא D) .יא ,'א י"הד 'גרתב ה"כ 73 ^ תישארבב

 NUTS" אינודקמו ידמו W^ 0580 ונינפלש »35

 723 םג חסנמ היה וניבר יכ ^b דועו .םש 'מויב
 'שרפ ר'בב ןכו הזכ ךורעב ל"צ זאו ונינפל 'יאדכ

qoas um (09 mbתאז ידעלב יכ אינודקמ  
 תכשומ םא לבא הכרצ לכ תבשוימ הנניא ןכו תלמ
 בטיה 'מוימ jr by ונייה הינפל לש לע המצע
 ידמו כ'ג םש "אש ר"במ היאר וניבר איבה
 םגרתל (mb nb יכ sn" ןייצ בטיהו אינודקמו
 'ליגמ 'וריב ןייע mms 'יגו -- אינודקמ י'ע ןוי

 — [א'עד א'פ

 תישארכ) à) םידרב 'ורי 'גרת (gesprenkelt) ןידקדקמ

mns Qno asע"למ ל"נ  
 תערל םידורב ןינע הזו רוזיפו דוריפ ןינע 9212
 9006 י"לבו Spargo, 153 ןכו םידורפ 102 תצק

P»וניבר איבה רחא 'גותו ,דרב 'ע טשריפ  

 D'b3 י"כו ע"פרשבו bv" ט"ק v33 ןוכנל ה"כ )* 7 סיטב האלהו mb 'פרב לבא 'שמאו ר"פדבו "23 היכ )!
 «nan םירודב ,םידודב יםירודכ

- 



 ,Krünkung סעכו ביר b^ טטק לעפמ) היטקמ *
(Zünkereiהטיק .א"כד ג"פר 'דהנס 'ורי  

 bb" ק"ב 'תפסות :טטק ןמ רוקמהו .'וכו היטקמב
 טקמל מ"ע ובונגת אל ב"ער ו'כד ח"פ 'דהנס 'ורי

 ,וסיעכהל b^ 'וכו

 = = "למ wy גרטק לעפמ אָנְגְרְטקִמ פ"למ) גְרְטקִמ *
 |. ם'מ b'D ר'ב (מוה865

 , רוגינפה קתתשנ pn ול דמע 'וכו הזה רוגיטקה
 uos אריו 'קליבו ותוחילש תושעל ךלוה גרטקמהו

 ep רתוי ליגר הזו רוגיטקה 'יא ד"פ זמר

 <  שובלמ amictorium (amictus) ר"למ) ןירוטקמ

 = = -Um (₪90000ש09) הפיטעו ליעמ טרפב
 pa" ול שיש ליעמ ois ומכ וניבר תעדלו יאזו[
 .לאעמשי 'ר 'פב ז"עב kaputzenart. Kleid) שאר
 pnr 'רד mepb אתא (?Cn תג pnpi 'טגב
 יבתכ לכ 'פב n ליז ךלע ךרוטקמדא ל"א
 ןווטקמ םילכ m^ jm וליאו (Cop nx שדקה
 pua) לאעמשי 'לבו ליעמ ומכ, B" ילקנואו
 וב שיו ושבולה וב ףטועו שאר תיב ול שיש
 ."שובלמ ומכ cmm ןרבחמש םיסרקו תואלול
 בטיה הז י"פעו bs m 'יפמ קתעוה ה"יחא]*
 ילב אוהו ש"אלב אלגוק ב'גש רצקה ךורעב זעול
 eueullus ר"למ קתעוהו Kogel qui ןשי זנכשא
 quon הז גנולעדא ןייעו שאר תיב ול שיש ליעמ
 רקיעו )2 ןעטכארט ללירב ןייע) ר"למ אוה יכ ןוכנהו
 ה"כו (*'ציניוו 'פרב "יאדכ 173 ןירוטקמ הביתכה
 טרופריא י"כבו) ןירוטקמב ונתנ ח"פ מ"ב 'תפסותב
 ימינ yes ב"ב ^55 (epu | (וריטקמב םימעפ יב
 5 :ח"ד ב"פר מ'ב 'וריב mp "יאו ,ןרוטקמו איקיספ

 'תפסות י"כ 'יגל בורק אוהו הרוטקמב ךירכ ליזע
 ; — [ל"נה

^D Dp לעפמ םיקומ :jb עוטק) יקזמ "wol 
 | ע"יע םיקומ ומכ דומלת 'לב (רימעה
 .יקית 'עו יאק

 ,Possenreisser ₪0 י"לב ןויקומ =) ןויקמ

: n^) ז"עד ק"פד ג"סב (Grimmassenmacher 

vmב'א) — ,(,מיד א'פ זיע  ^bי"לב  pbקחוצה  
 (nop) ןויקב.ע"ייעו ה"יחא]* = (ןומהה ינפב

 -- [יתשריפ םשו

"pe — אָתְזְקִמ * 
 הציפק b springen" 2 ע"לב זקנ לעפמ) אתזקמ *

 -Ueber אבה םויל ה"ר תייחדל לאשוהו
hüpfung, Verlegung des Neujahrs auf den kom- 

 (menden Tagעיבש 'ורי " ix 59 wÜbיכוס 'ורי  
 .אתזקמ אדה ד"ע ג'מד ד"פר UD "s : ד"נד ד"פר

npo"ע'למ ל"נ)  yop P?ץפקש רבעה זזקמ כ'או  
 -der bo ותעמשמל רסו ונודא לוקל ץרו

(hende Dienerדצ חלשב יהיו 'פ  כ"רד 'תקיספ  
 npa" יומדק ןמ יוזזקמ אקושב ךלהמ mm .ד"פ

jhל"צכו וזק 'ע ךורעב ה"כ יורתב  now p» 
 ייזוקקמ 'תקיספב ג"ונבו יווזקמ s cen^ ה"כר זמר
 :"א לוענ ןג 'פ רישהשבו ךורעה (i^ ל'צו
 יכ ןינעה ךשמה יפכ הזו וירחא ןיכלהמ םידבעו
 yn» שירב יתבתבש ומכ איה הלמה תארוה רקיע

(Peehfackelholz) (?) 12122 *ח"נד ב"פ ה"ר 'ורי . 
 אוה יכ יתחכוה Gr2 ,ג'ח) ןינידד 'עב

 ,ש"ע הנזקפ ומכ

PAY ^b) npp*החיקל  vm) sosיז טיי יב ) 

(das Annehmen, der Kaufםש י"הד , 

 ש'מ םש ט"יות j"y דחוש חקמ ב'כמ ר"פ תובא
 3^ יכ הלמה mp pipi םירפא וניבר םשב
 אל npp לבא שכתשמ אל הזו הזו חקַמ 3" חקמ
 ר"דמב :ט"ע מ'ב ןתמו אשמ ןינע דועו ,השרוה
 הרכממו חקמ החקמ :ה"נק ב"ב ,רכמטו npo כ"פ
 ,הקמ לוטיב .'צ םש ,תועט חקמ :ט'ס םש ,רכממ
 ,ךחקמב ^nor i םש y? npo sys ז"י תובותכ
 ,חקמה voy ברעי ד"ע T3 א'פר תובותכ 'ורי
 חקמ ןח n "D" ,ש"של םכחקמ וחק .א'ל "ינעת
 : ב"יק םיחפפ .חקמה ךרד :'מ 'כוס .'ג ןח ע'ייע
 .םימד ךל ןיאש העשב חקמה לע רומעת לא
 ובזעת לא )3 י'ד ילשמ) חקל שרד ג"ל פ'ר ר"מש
 ורכמש bw חקמ ךל שי ,םכל יתתנש חקמה תא
 ילשמ 'קליו ג"סש זמר 'מורת 'קלי ,'וכו ומע רכמנ
 ל"פ ר"קיו ,'וכו mb br חקמ שי ה"לקתת זמר

 ,לזגב אלו חקמב
4 

^ 

 .AUR ע'לב ה'כו השקמ (p p'bs^ אָיטקמ *
(Kürbisfeldיפל איטקמב השקמב 'גרת . 

 vb לעו .תירוסה אטישפב ה"כו (' ןמגרותמה ^3
 תיב ע"ייע :פ"ד א"פ ק"מ rv םוקמה pw ארקנ

 Cry יב"ח) םלוע

 , V3 ק'העו ע"פד ראשבו (? .םוכרכ תועטב אגליוו סישב ספרנ חיר ייפבו (? .יג עב y ךורעב היכו אישקמב גיונב )!
epaה"כו  navםש . 
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 ק"ב ^ Fuiereack) אופסמ וב תתל ןטק קש
nen s'y Y" i'mוכו םיללג ' Texאהיש  

 ,טלקימה i3 wn" ,(םימעפ יתש) וריב טולקמה
 ary 'ב טקָלַמ 'עב יתנייצש טולקמה

 יילב) טצאטגסו י"למ ןּולקמ .ןולקמ ס'לב) ןילּוקמ
 תיב .macellum 353 (600)9 'צמאה

 ,Fleischladen רשב הב ןירכומש mun ,םיחבטמ
(Fleischerscharrenתוישרפ 'ב 'מגב הבר ץמוקהב  

 (' ןיכתוחש האר ךירוהאל רוזח ל"א (:ט'כ יוחנמ)
 ןיאו ךומסד mi השנה דיג 'פב .ןילוקמב ורשב
 ןילקוש ןיאש תחאו «Gy ב'צ po ףועב גהונ
 (^vb b) זיפ 'שרפ ר"בב owes תמה רשב
 התוא ןיכשומ vns :הערפל המירצמ דרוה ףסויו
 :ןירוק Ci 'לב b^ .תכשמנ amm אלו ןילוקמל
 ,('ו'לי קמ זעלבו ,םיחבטמה geb ('ןילוקמ
 לארשי יחבטו ןילוקמ .ה"צ ona ה"נכו ה"יחא]*
 א"לק 'פ קלב ירפס .ןילוקמה לכ רוסאנ ונא :םשו
 n'31 "b 'דהנס 'וריב bum םילוקמ םהל ונב

opea 55ע"ייעו ןילקנק  ynא'פ 'גינח 'ורי עלק  
 — ןילוקממ 'יפא ודי e" םירב) תחמשו :ו"עד

  D?pb,םשהמ)  "bs pbip'ורו 60008 %6006
Helm- עבוקה שאר כ-5 ע'לל קתעוהה | = 
sein (.ריע סיהספ) ןילוצ דציכ 'פד ג"רב (spitze 

 ^ והירוק לאעמשי  qnוהירוק ןופרט ^ ("רב
  m,סלוקמ  ^bםדא הלותש ךרדכ ול הצוח ןילות

 רמולכ ןגמה  qusעבוכו ( wmאיש " aחיל
 םש 'רתב ה"כו ה"יחא]* — .שחנד םלוקו ומוגרת

  pub"כ 'ב .י"הדב ץובקהו עבוכו תקתעהל 'ה
 ןייעו םיעבוכ תקתעהל ד"י  "an;'ד ,ו'כ 'ימריל

 'קזחיל  asדועו ." ,ז'כ ,ר'כ ;ו"ט  yy.'ז םלק
 ןייעו 'יחספב ח"רד תובקעב ךלה סלוקמ ידג 'יפבו

 ה תישריפב

 'מוי Gefecht) העילק (e^ אתעילקמ .העלקמ *
ceתועלקמב ןעלק ז"מ  "v3א " 

 .םישרפמה ש"עו .לקמ 'ע sb ןייע  תולקמב
 תבש 'ורי (Glaarflechte רעשה תעילקל לאשוהו

 .'וכו אתעילקמ אנבזמ תוהד ד"ע oj ו'פר

CES EA Tו ויל וי ה  
"A .4 וי  MAT,0  

A T / 

 הָעְלְקַמ * — אָמְקּומ * וכר

 ,Stand דמעמ b^ םוק לעפמ) אָנְמקומ ,אָמקומ *
"n (Standortםדמעמ  vnm)הייל יב , 

 T) ,יש (BU דמעמו 'גרתו ,ןוהתמקומ לע (ו'ט
 ,אנמקומ

 Yn ילב yy ארקומ .רקומ .הצְקּומ *

 לקמ Stock, Stab) הטמ ny ףדרנ מ"למ) לקמ
 ונשריפ רבכ (דיימ vob יילכ) ('םיישלבה

 שיש לקמ (us) יילכב ז"יפ ילכ לכב .שלב 'עב
 psen וליא ירה תילגרמו ame לּוביק תיב ול

DR ^bהזוזמל קתרנ ('ותושעל ידכ יבוע וב שי  
 ול שי םאו 'מגב השא המב 'פב .תילגרמל וא
 p" 6 הרוהט םינקז לש לקמ (א'עס vo תבש)

qmםינקזה  gunsלקמ אלב ךלהל ןילוכי  
 (* תלתמ יתרת jab (א'ער בינק םש) ןנירמאדכ
 pospp ps ץע ילכ יטושפש םולכמ הרוהט
 ןקתל ?p (5 Gy ve nat* איגוס יצורתל ,האמוט
 'ומבי :ד"נ 'וכרבב ה'נכו ה"יחא]*  ,דיבע וכוליה

nע"ייע ולקמב ב'ער  TUN(ינשמב) :מ'ד ז'ע  
 לקמ e) םש  'טנבו 'וכו לקמ ודיב שיש לכ
 לקמכ ולוכ םלועה לכ תחת sexy תא הדווש
 תא וב הדור אוהש לקמ ג'ע ב'מד ג'פ ז"ע 'וריבו
 nmn מ"ר לש לקמ :א"מד ט'פר 'ירדנ v^ םלועה
 ולקמב לאושה +ח'פ) ז"פ תבש 'תפסות .'וכו ידיב
 לכ )" יד עשוה) ולקמ שרדנ :ב"נ םיחספ ^5!
 ןכימ לימרתו לקמ ט'לפ ר'ב .ול דיגמ ול לקימה
 T'y ו"טד ז'פס ב'ב 'ורי .ב"כ ה"ר ppm 'וכו

 תולקמב ןעלק 'ז 'נשמב YD 'מוי 'ורי — תולקמ
 — ['ב עלק .'עו העלקמ ע"ייעו

ropa *לעפמ)  ^B verbrennen "bp,םוקמ .הפירש  
 -das Verbrennen, die Brand הפיוש

 ומכ הלקמ דועו .הלקמ רסוחמ .ד'ע ט'ב .(6
 yw (:הילר (am רפא ע'ייע הלקמ רפא הזו הריכ
 ד'ע ז"ד ד"פ תוכרב y^ .ת"כ תוכרב ףיסוהל שיו

yy)הזמ ), meםש 'פסות ז"מ ט"פ  osםש  
 os^ יכיאל םוגרת Ye תורוכבל ; ב"פ 'ינעתל

 טולקל קשו םיכ b^ זחא טלק (bye טולקמ *
 A ע"לבו Mistauffanger רקב יללג וב

Üייפב היכו  vmmןישלבה ג"ונבו ןיישלבה שלב 'עבו יילכל .  (fהיכ  vosםיסופרב היכו )3  .תושעל ע"פדבו מ"ק  
 תלתמ ירת אבט ג"ונב (%  ,ןוכנ (mu רוהט לישרמה mam אייכ קייס CY ייס תבש 'ה ז"ואבו סייש י"כבו םינושארה
 כ"ג הזו ימור ימא יפדב (? popwew. ג"ונב (* .דיבעד sn ס"ש י"כבו אדיבע :רוע ג"ונב )5 v5 ז'אד תכסמ ןייעו
 לייצו םוליקמ יייכבו ריפרבו ימאו יציניוו יזיפ יפרב nés )?  .םיליכמ 'ירחא ע"פדבו א"פדבו ט"ק י"כב ח"כ (%  .ןוכנ
 יתליכמבו ם7א ייכב ה"כו רבכת י"שרב אילבו ס"ש י"כב היכו )1? .26]86180- Fleischbank macello eros יליקמ

Obאב  vbיוריבו  nךות ךוה ג"ונבו חיר ייפב היכו רבו , 



 < תואיבנב ויבא Den ומשש םוקמ לכ ,ו"ט הליגמ
"me ^»וכו םיקודצה ורקפש םוקמ לכ :ח'ל ', 

 דרג y'"y קחמה םוקמ . . Tun םוקמ :'ל תוחנמ
 b" .D^p' םיחספ :^ .'ח תוכרב ןייע :mp .'א
 == םוקמ ןינע דועו -- ,ד"ימ Te תובא :ז"ט n .א'כ
 . -Bawandtniss, Ver ביטו j'y 46806 י"לב ומכ
 pw" הלפתל םוקמ המ ב"מ ד"פ תוכרב 8

u 
1 

Nppa* = ןיפולקמ * 
 n (Schalen, Hüleen" ףלק לעפמ) ןיפולקמ *

 : םינצרחמ ןייה ןפגמ 'ד ,'ו 'דמבל 'א
 .ןיפולקמ ןינפונמ

opoלאשוהו וב אצמנ ףונהש בחרמ ןינע מ'למ)  
 תוארוה y ש'עו םינפב ןייע pim לאל

 ישארב | םוקמב עגפיו D) ט"ס 'פ ר"בב (תורחא
 ('ןינכט המל ימא 'ר םושמ אנוה בר רמא א"י יחיכ

 )0 y ליעל ןייע ךרבתי לאל לאשוהו .הביטו הנינע
 . m. SH EM ףוס Py ה"פ ר"קיו :ז"ט תוכרב kai TER xs uns ןירוקו And לש ומש

 00 rep "ישיג חיקנ ילכו — .םוקמה qnae | הממ Up ומלוע DR וא ומלוע 3 ה"בקה םא ry ,ורזעב היהי םוקמה :ט'מ הדנ GU תורוכב Jt does iis אתפלח intu LA - לש
 = = אמוקמ א'לבו -- השאה תשוב תיב 'יפ םוקמ ותוא רמו א nns" םוקמ הנה Gea 20« תומש) ביתכד

 — [אתמקמ ע"ייע מ"לב םוקי ומכ

 'א קמ ע"יע ppp jb לפלפת) קמקמ "3%
Gerfallen, sich auflósenרבגו 'גרת  = 

 ! = ,קמקמתיו nu ארנו "C o בוי שלחיו תומי

 "יפ ם'לב אָמְקמ ומכ אָמיִקִמ opp — אָמְמְקְמ
mp!רקי רבד הליאשהבו מ"לב  wnול  

 | Werthgegenstand, Vermóügen, Hab und Gut€ ךרע

 pn) לכא )5 ג'עפר) דע 'שרפ הבר 'ישארבב
 " ל"צ] (ריעה) ינקז וכמסו ר"קיוב ,ךרב אתמקמ
 המיקמ ךל תיא :טיקשי (m Gre Xv  [הדעה
 = (+ ,'ז ביכ תמש והער תכאלמ ,יל (*ןינתת ינלפ

unגרתב .ג"ונב ה"'חא]* = — .הירבחד אתמקמ ' 
 םינשל לשמ ל"פ ר"משב כ'ג ןינעה הזבו .אקסיעב
 p" 'וכו טוידה דחאו ןמוא דחא אמקמל ודריש
 Q'pna יימעפ '2 תינלפ המיקמ כ"מב b" ןכו .קסע
 : וינד nb ינש 'שעמ 'ורי .כ"ע תינולפ הכאלמ
 | .: א'כד ג'פ 'יבוריע 77 455 תמקמ בסי ירב ןלפ

"vיישודיק 'וריבו ןלפ תטקמ .ט"מד ז"פס "טיג  . 
 ]5313 :nya תמקמ "b .תמקימ ר"ע ג'סד ג'פ
 DN 'פ ר"שהשבו ,אבט המקמ ג"ע ב"מד א"יפ

 — [אמוקמ ןבזמל : המוח

 = "ורי Gestell) ינק לעפמ ^j אָתיִנְקִמ "

 אתינקמ ג"ער ה'נד ר'פס ינש 'שעמ
^bשרופמ םשו .םודהל לגרה תחת ןימישמש המ  

 Ub ינפ "פב ש"ע אתלגרמ :אתינקמ

 .(*ומוקמ ww ןיאו obw לש ומוקמ ה'בקה
 (5 (יכ b weno» nm) nw^ םוקמ הנה ונדמליב
 אל הזה םוקמב יכנא הנה אתפלח רב יסוי ר"א
 ןיאו יל הליפט ימוקמ יתא םוקמ הנה אלא רמאנ
 היל 'פ רזעילא 'רד .אתיירבב .ימוקמל לפט ינא

punאנש ה"בקה וב עגפו םויה יצחב הירומה רהל ' 
 ומש ארקנ המלו םוקמב עגפיו ;eto) ישארב)
 אוה םש םיקידצהש םוקמ לכבש םוקמ ה"בקה לש
 רשא םוקמה לכב )720 (mit 'אנש םהמע אצמנ
 הרזחש .ךיתכרבו ךילא אובא ימש תא ריכזא
 תוישרפ 'ב'מגב הבוץמוקהב המוקמל

^nיאמד 'עבו רזח 'עב 'יפ רבכ 6יל  
me rS TEךורע \ ייפביה'כו  יציניו ר"פדב|  = 

 המוקמל העובש הרזח 'נשמב qr 'ועובשב ה"נכו
 לכ y'2 ^ תוכרב b םש 'מגב p^ ןייעו 'וכו
 'ח ז"ע :ד"י 'דחנס ,'וכו ותליפתל םוקמ עבוקה
 םוקמ :,ב"ק 'דהנס n-u. םוקמהש דמלמ ב"עס
 הבושת ילעבש םוקמ :ד"ל תוכרב .תונערופל ןמוזמ
 א"כ תינעת .'א רדנ ע"ייע .'ז 'ילוח ,'וכו ןידמוע
 תובותכ ,'וכו ודבכמ םדא לש ומוקמ אל ביער

iiyםוקמ אלממ ב"עס א" 'וירוה  "INמוי ' 
m5ךובישוי ךמוקמב א"עס  sm)ליגמ .ר"נ 'וריע ' 

^Y £^ר'ס : p "mbוכו רמאנש םוקמ לכ ', 
 ,'וכו אצומ התאש םוקמ לכ ,ט'פ 'ילוח ,א"ל יליגמ
 לכ :^ תוכרב ,'וכו mew םוקמ 55:5 תוחנמ
 ןיכלוה ןהש םוקמ לכ p 'דהנס ,'וכו ךלהש םוקמ
 Aa oun לוליח שיש םוקמ לכ :ט"י תוכרב ,'וכו
 ,'וכו םהיניע םימכח ונתנש םוקמ לכ :'ה 'גינח

y/o (!דיל ו"ו י"כבו זיפ  Depםיפינכמ סיטב ייא . ?) יפדבו אתפלה 'ר רב יציניוו יפדבו ר'פדב ה"כ "B43( ריב ( 
 ליצו יבר יב w^ גייכפב ,א'כפבו אתפלח ןב ייא (nob א'פ יתבר 'קיספב יכ יינוכנ םהינשו .אתפלח יברב ימאו ליסאב

 םילהת ידמ ןייע .דועו א"כפ mis "proba ייא וניבר 535 לבא איעב תצק ג"ונב )* onu ייכב ה"כ (5 .אתפלח יברב |
 זמר םילהת יקלי .היצש זמר אשת יכ «pb הימפ רימש ןייעו )5  .גיסקת זמר ףוס קוקבח יקלי ןועמ הייד Y רומזמ
 ןינתית לי'צו ןיבתית ליסאבו יזופו ר/יפדבו ןונתית ונינפל am (n ט"ק v33 )8 .אדה 27023 )7 .ןאמ ג"ונב S) .אימתת

 .ימא 'פרב ה"כו

* 
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 288 ?mph — (אםקומ =) םקמ

 םשבמש הברה הפי ^j אוהש הרידק יקיצל
 ד'מ ב"פ «p לובטב «n5 ה"יחא]* — ,הרידקה
 D" 'תפסותבו 'ב ףצ 'עב ה"כו הטימחהו הפקמה
 ןיסירגב רתומ הפקמה ןמ :ג'ג 'ירדנ .התימחו ב"פר
 ה'כו .םיסירג לש הפקמ .מ'ד ו'פס 'יררנ 'ורי ,'וכו

 — ]^5 'בוסב

iקיחרה 42? יברע 'שלב הצק ןמ לעפַה) הָצְקִמ  
 תיפה ןמ קוחרה תיבה רצח << ןכלו | =
 -Abgesondertes, zum Gehóft gehó קוחר | 9%

Giger Raum(א'ער א'ק) 'יבוריעד ןורחא 'פב  non 
 רהסו ריד ומכ םוקמ הצקומ יאה b^ הצקומבש

sm(ביכ םש) תואריבל ןיספ ןישועב ןנירמאדכ  
 ושימשתש ריוא לכ 'רזעלא ןב ןועמש 'ר רמא ללכ
 יפו ה"יחא]* | ,הצקומו רהסו ריד «pu הרידל

màאוה הובג םוקמ הצקומ .,ב'כ ףדל (אנליוו סישב)  
 «p ^o'« תילמרכה ןמו ר'הר ןמ הצקומ השענש
 ירוחאש nim :הצקומ "b QU" ףד םש י"שרו
 תבשב הצקומבש םיצע י"שריפ ןכו ,כ"ע םיתבה

rapב"פר תבש 'תפסותב ה'נכו — ,א"ער  VW) 
 -- C3] ג"פ 3vvp^ 'תפסותו (GU י"פרו

npa?עמ) ' ompnותעדמ דרפנו קחרנש המ  
b53 (alles was abgesondert wird 

 (ר"פס ריזג יתפסותב ןייעו .ח"כ) הרומתב ו"פב ןירוסאה

"p ז"על הצקומ הצקומ והזיא דבענהו הצקומה 
 םשל דמועה  ryנ'רב ,ובירקהל המשל והצקהש

 הד ןפוד אצוי 'פד  GN,יא ארקי) ןאצה ןמ 3)
 ש"רל הצקומ ןיא .6ז"ע ל הצקומה תא איצוהל

Cm יציב .הימ תבש) דבלב םיקומצו תורגורג אלא 
  ^bלאומש ר"א (גיעפ ביפד ריפר 'ציב) ימלשוריב

 'פד ג"סב .םייתניב תוחירסמש ינפמ (*יטרסס רב
  55יבתכ ( Cip nwותמהב תא םדא דימעמ

 'פב .הצקומ ג'ע אל לבא תבשב םיבשע ג'ע
 ןיי ידכ איבמה  v5 (wu)םדא דמוע (ב"ערו אייעס

 .תיעיבשב תבש ברע הצקומה לע  i ^pל'צז
 ידכ תוריפ וב תוצקהל ןכומה םוקמה אוה הצקומה

 ןתכאלמ רמגתש ידכ ןשביל  Cריבעטה שוריפ ןכו
 יורשעמ) תוצקל וריצחב םינאת  mm anbדיל יציב :

* 

 ח כר

 Co^ "ios 'עו פ'למ ילוא אסקומ =) סקמ
 ('ג קמ v'"y Halbstefel תויתואה ךפיהב

 םש הקיו ויל ונינפל) r5]1) ליצ] (n5) ים ר'בב

 ןדוי בר «Ge 02 לאינד) ןוהילברסב ותיפכ :תפיו
 p^ ב'א) — .ןוהיסקומב C sii בר ןוהילוגב רמא
 לע ה"יחא]* | .(שאר לש תפנצמו עבוכ י"לב
 ה'נכו ,יל שירפתיא אל ב'ר ןויכ may הלמ וזיא
 D'& ףלא זמר לאינד 'קליבו איבהל 'פ ר"תפאב

mרפופ םשב 74 ןעטכארט ללירב 'ה ש"מ ןייע  
 — ([ינוי

 bohren, stechen cA "לב ףקנ לעפמ) ףוקמ *

 .der spitze המדאב בקונש םודרקה שאר
(Theil des Grabeisensופוקמ רבשנ ג"מ ג"יפ "55  

 םוקמ G'm ייפ ייפע ^5 3^ Bp 'עב וניברו .רוהמ

 ם"במרהל מ"יפבו ,בקנה אוהו אתקה וב םנכנש
 ,םודרוקה וב סנכי רשא ץעה אוה

 בובסו ףקיה quy ע"ייע 'ףקנ ןמ oye ףקומ *
(Umliegendes, Umgebeadesד"פ ומורת  

 אלש ,'ז 'ילוח ה"מ ב'פ 'ירוכיב ףקומה ןמ ףא ג'מ
 .'ב ףק ע"ייע ףקומה ןמ

 -umrin בוכס ןינע b^ רוקמב mpi לעפמ) אָּפקַמ *
(genטוס 'וריו א"עס כ"ד ז"פ האיפ 'ורי ' 

 .תואחסונ ייונישו ש"ע ב'ער ז"יד א'פ

 "TY תא spen לח 'יפו םדוקה 'עמ) אָנְפְתִמ *
D» Ringmauerביבס הנוחה לִּיַח  

(umlagernde Truppeח .'ב 'כיא לח 'גרת ) גרתו' 

 עשוהי 'גרת jun אנפקמ )72052 753 םכידצב
d^ 5 

zusammenrinnen אפק מ"לב nep (לעפמ napa 

 = | בעו אופק לישבתל לאשוהו  (reiב"פב
 ןמשהו םושהו המורת לש הפקמה %ג"מ) םוי לובטב

Y? תבשב טחושה 'מגב 'ילוחד א'פב pom לש 
 הבירע ירבש  pub.הפקמ ('וכותל  "bלש קרמ

 'מגב ורכחל תוריפ רכומה 'פב .סירג אוהו םילופ
 'יפ הפקמל ל"אד הכירצ אל (ה'צ 23( ןיי רכומה

v4 דלי ST EP דרי SN M yh וניל שנ er 
ud: ka s. SL / ּ. le di^ T 

 א"פרב ןוכנל היכ )* bm3. (ו"ט) דיייפ תבש יפסותבו ןכותל ג"ונב )5 1 הרעה יו לג עיייעו )? 0 לג ys היבו (1
 הארנו '2 'שרפ ירקיו כותב ייל ןכו הדנבו יומתב ייל )5 ?ם/יבשר ליסאב bum לאילמג ןב יציניוו יזיפ ר'יפדבו א'בשר
 דע . . ם"וכט יתרשמל והרפמיש דע . . ודבעיש דע אלא רוסא הצקומ ןיא «Dv ירומתב ייא ןכו וניבר 'יפמ אוהש
 גיונבו יתרסס b'p י"כב (* ,הר ז הרד ב ע ל הצקומ הצקומ והזיא ('ו) היפס ז"ע 'תפסותב jy .השעמ הב ושעיש

 יציבמ ןויצ ייל nen םשו :ו"כק רצ יייהמבו : טיעק רצ היירסב םימ ןייע יטרסוס ,יאטרסוס ,אטרסיס in^ שיו ייטרסוס
 המ wb יורשעמל ם"במרהל non ןייעו )7 .יטרסס ליצו יטרס רב ייא (אנליוו סישב) ב"עס v3 יציבב חי"ר ייפבו ל"נה

oyאבה  "ns 



  - nspeaעוצקמ = <

 ךותחל quus לזרב ילכ אוה הצקומ b^ הברחב
 «vnm ה"יחא]* = qo 6 הברח .םינאת וב
 mb םדוקה 'עמ b^ ם'במרהל מ'יפבו ומצע םשב
 ןיא ה"כו ץצוק לבא ןוכנב an^ ונינפלש עדו
 'א ץק 'עבו 'וריבו תוינשמבו ,ס"ש י"כב ןיצצוק
 ומכ הצקומ יכ 5^ דועו — ןאכב וניבר 725 'יא

 — [ש"ע ז"חא אבה 'ע לש עוצקמ

 שאו b^ ןיצק ןינעב nyp םשהמ) םיצקּמ *
 ,die Spiizen םירחאמ לדבנה הלועמו

(Abgesonderteפ ךתלעהב ירפס ' n'bהצקב  
 םילודגב םהבש םיצקומב "Cx 'גרמב) הנחמה
 יטפוש :Pup שארל 'וכו רמוא אוה ןכו םהבש

"an po» «m aי"שר ןייעו םהלש םיניצקב  
 ,םש 'דמבל

 ילכ sim ךתוחה ברח =< ע"למ 5^5( עּוצקמ ג
 Feigenmesser) םינאתה וב ךותחל לזרב

 רייפר nav יתפסותו :ג"כק תבש) יילכה לכ 'פד ג"רב

 תבשב ןילטינ םילכ 'ג Grey זייפ תבש יוריו (ויט)

 וב ןיכתוחש לזרב ילכ 'יפ 'וכו הליבד לש עוצקמ
 ,וינפלש הצקומל הז המודו לוגיע היושעה הליבד
 ?ye" תועוצקמב מ"לב ה"כו ע"למ sm ה"יחא]*
 ץובקהו .סש ק"דר ןייעו אילימזיאב 133m Gn ,דימ
 C תועוצקמה ולפקישמ ג'ע א"כד א"פר יאמד 'ורי
 ?pe ,תועוצקמה (* וליפקיש רע ב'עס א"ס 37

(ycתועוצקמה בור  ולפקוה  VP ^w bep yy 
 -- [םש "155 "רו /3

 ןייע דועו Feigenhaufe 3 הָצְקִמ ומכ) עּוצקמ 2

 3 תואב 'וחנמה לכ 'פד ג'רב (םינפב
 < לטונ היה אבא Cj לאעמשי vs (Gm ma ביעס

(C^עוצקמבש תורגורג  byםינאת 'צ  
 ,(""תורגורנה וב ןישועש ילב, p^ ,הלכל כבש
 ה"יחא]< = .ןואגה ev" הצקומ ומכ אבי עוצקמהו
 "א םש 'ומורת 'וריב יכ .היארהו 'ב הצקמ ע"ייע

 — a'] הצקמ ע"ייע הצקומה jb תמאב

 לאשוהו «Winkel nnn mio jo מ"למ) עוצקמ
 6 גיס 354333 ג"סב Grundpfeiler) דוסיל

 ןיאש תונוממ ינירב קוסעי cu"m»p ב"ב ףוסבו

 אלש תוריפ w'b .ןתכאלמ תא רמגל Guys היל
me»הצקומ ירק ןתכאלמ  v5 3) (imi 

 C vzybn .הצקומה לע םדא דמוע ('נשמב איעס
 תושעל תוצקל א'פ שביל תוצקל ורצחב םינאת
 ןתכאלמ רמג איה וז ןתעיצקש תועיצק ןהמ
 ןהמ ןילכוא תועיצק ןאשע אל jus .ליאוהו
 D^p3 'יא א"פכ ה"יחא]* !bb יאערא
 — ש"רל מ"יפב «m ,םש 'ורשעמב ם"במרל

mu»ותוצמל הצקוה :'ל 'ציב .ה"מ תבש  ^b 
 nons הצקומ .ד"מ תבש .הוצמ תמחמ הצקומ
 הצקומ .ז"נק םשו ,רוסיא תמחמ הצקומ . . סואימ
 הצקומ ןינעב ירטו לקש הברהו .םיכ qon תמחמ
 אולמ רפסו ש"ע קחצי דחפ לעב היטרפבו היללכב
 יצחל הצקומ שי :ו"כ 'ציב .הצקומ Cp םיעורה

naeתוצקומ ב"ער ג"מ תבש ץובקהו ,'וכו ] — 

 ירכבו המירעב לדבנש המ םרוקה ןינעמ) הצקמ 3
 -das (zum Verkauf) Ab קושב רוכמל

(gesonderte, der Haufeא"פ תורשעמ שירב  (v2 

messהשעיש דע קלשג וניא םאו קלשישמ  
 .קושב רוכמל ותוא ןישדגמש העשמ b^ .הצקומ
 מ"יפבו ומצע םשב ow ש"רב ה"כו ה"יחא]*
 רדסיו םתוא חטשיש דע ונינע :םש ם'כמרהל
 הצקומ ארקנ תוריפה וב ןיחטושש םוקמהו םתוא

pr y»ח"פ ייעיבשל "5  w^הא אבה 'עב) " 

 םדוקה 'עב וניבר איבהש ןואגה 'יפל בורק אוהו
 הפוקה ja אלו 275 ,ג'ם תורשעטב ה"נכו -- הזל
 Y^ .םינאת לש 735 ש"רה p^ הצקומה ןמ אלו
 אלא הצקומה לע ןילכוא ps oiv" oen 'ורשעמ
 'תפסות ,'וכו הצקומה לע ןילכוא םשו ,ומוקמ לע
 v" .הצקומה ןמ תורגורג חקולה ב"פ תורשעמ
 רשע לטונ היה אבא ד"ע א"מד ב'פס 'ומורת
 "א .ה"נ DT 'וחנמבו 'וכו הצקומה jb תורגורג
 הצקומ ב'עס v 'ציב /2 עוצקמ ע"ייע עוצקמב

 — [שביש

npeע'לב ץצק = הצק לעפמ לינ)  o9ךתח  
 -Sehneide וב ךותחל לזרב ילכ ,25% ונממו

(Gwerkzeugלש םינאת %"מ) תיעיבשב 'ח 'פב  
 אוה הצוק לבא הצקומב ןתוא ןיצוק ןיא תיעיבש

 ר'יפדבו ייכב היכ )* .ביה י"כ לש an^ וז pino .זיכ המלש ןויגהב רעגרעבמב mn שימ ןייעו ןנתד אה ביה י"כב (1

 יאמד שיר 'פסותב (+ .הברוח 'א yp יעבו הברה ,הצוח ס"טב ט"ק י"כבו ,הברס ס"טב ר"פדב (% .דימעמה ע"פרשב לבא
 היכ )* .« ם"טב יציכוו 'פדב )* .8 הרעה ןייעו יסוי יר רב רזעלא ר"א ג"ונב (*  .וליפכיש םשו )5  .תועצקמה

 ייא םש יוריבו ל"נה v3 'יגכ sw cy א"מד i'bb יומורת יוריב לבא הלכלבבש יצ לע ג"ונבו ייל ע"פדבו ךורע ייכב

 P .(:א'י ףד ילייגנא v3 ץבוקב) יוחנמל ה"מגר nba ה'כ )?9 «sb יר יב לא ע מ שי ר"א כ"ג
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 יתודינה רוקממ 'יפ ,רוקמה ןמ ותקזחש C ז"י) הדנב

 mg םד :א"נד ד"פס הדנ "וריב ה"נכו ה"יחא]+

 ןמ אלא רוקמה ןמ וניא םילותב םד רוקמה ןמ
 — [דצה

spo — "pbלעפמ)  cpiוב רקנל לזרב ילכ  
 Bohrinstrument 24 y'b3) ןכו םייחרה

 ןימכ, 'יפ םייחפמ רוקמה T )"3 'ילכב ט"כ 'פב
 €^ ק"ט) ןניסרגדכ םייחירה וב ןירקנמש דח סנרוק
 (איחירד (*אתריקנ רמא הדוהי בר ןישבכמ יאמ

cenורוקמ םש לע רוקמ סנרוקה ". nons) 
 ?pw :םויסה םשו 90 ט'דסל i'm "eb קתעוה
 דח [סונרוקה ותוא ל"צ] (סונרוק תורוק התוא)
 ךורעב לצכו .[ורוקינ ל"צ] (ןרוקינ) םש לע [רוקמ]
 םשב ש"רב ןוכנל ה'כו ורוקמ םוקמב ורוקינ

quanןייעו  "bשבכ 'עב ק"מד הז  n»  ," 
 יתשב זוחאל וכרדש תא ז"פ 22 'ילכ 'תפסותב

 — [רוקמה די ןוגכ וידי

spitzer (> ע"לב spp apo ס"לב) אָרוקִמ * 
(Schnabelפ'ס ר'ב  TDקדה אתא  

 היקפאו הירוקמ 2m ךורא הירוקמד הארצמ ארוק
 'יפב ה'כו היה qns ומוטרח b nop^ ע"ייע
 א"יק 'ר תודלות 'קליבו כ"מבו םשו י"שרל םחוימה

 .וניבר 'ינכ ל'צו הירקומד 'יגה

 B" ראות וא ינוניב רוק לעפמ )€ רקיִמ *
 pop םש )2 der sich 8)28 ןנטצמ

 רקמ ףיכ 'ה ,ה"כ 'יעשי 'גרת Rhlendes) תונטצה
 יב ,ב"ל םש na" "יאדכ po אלו pe ל"צו
 pb רקימכ הארנ םדא ^N'yD n 'ציב :ג'נ תבש

mכ"ע ןגטצהל םימב דרויכ (אנליוו סישכ) 'ציבב  
ovnב"ער א"נק םש -- .המהבל רקימ ןיא : תבשב  

 ילכו רקימ ילכ qus א זיופ 'פסותבו) ןיאיבמ

minoןוגכ תורירק םיאיבמש רקימ ילכ י"שריפ  
  maoכ'ע  wm.ש"ע ז"ט רק 'עב וניבר "פ =

4 
EL % T 

 p" אייליצד אתרקמ .פ"ד א"פר ק"מ v^ הבקנלו
 ,אתריקמ 6" ,'י ;יב 500 ומוגרתו הרקמ ב

 der Ruf, das האירק ןינע )* מ"למ) אָרְקמ *
Berufen —הליגמ וא רפס תאירק )2?  

yupמל *- =  

 יקוחי) הז מ"ל ב"א) -- .('ןהמ לודג הרותב עוצקמ
voא'כ ) mamרצחה עצקמב רצח . ^bתיוז ) 

 Cm א"יפס 'יבוריע 'תפסות ץובקהו ה"יחא]*

 הרות ("יעוצקמ הנומש וליא א"פס 'גינח 'תפסותו

^eג'פ דימתב הליאשה ילבו -- תוכלה  Y'5מויו ' 
 -- [תיברעמ תינופצ עוצקמ :ו"ט

 ,ein Theil. הָצְקַמ ז"לבו הצק ומכ מ"למ) תצקמ *
(Etwasג מ"ב '. nהנעטה תצקמ , 

 תצקמב . . תועקרקה תצקמב הדוה :ח'ל 'ועובש
 DT לש mw תצקמ ב'עס ^n 'יבוריע ,םילכה
 כ"רד 'תקיספ ,ולוככ םויה תצקמ .'ד םיחספ ,'וכו
 ינימש ארפס ,שפנה לככ שפנה תצקמ .ה"סק "€
 ,תצקמ mm תצקמ תאמט א"י קופ D" 'שרפ
 הנהמו תצקמ הנהנש יפל :ח'לד ח"פר 'ועובש 'ורי
 ג"פ 'ירדנ 'ורי ,תצקמ םלשמו תצקמ עבשנ תצקמ
 ,('קחצי תצקמב Ge aea תישאוב) קחציב .ח"לד

^vתוכרב  i'y v 3'bןתצקמו םימורע ןתצקמ  
 ,םישובל

 ב קמו 'א קמ yp אקיקמ .קקמ ,קקמ *

 ןומלח m^ אעיבד .ארקומ ס"למ wi =) רקמ
 (םינפב ןייעו Gehirn חמל לאשוהו 'ציבה

 םידאד יאחומ יאזח (C2 moon האורהד תומולחב
 לילשב inv 'מגב השנה דינ 'פב .('הירקומ לפנו

RES ny)אמד םושמ ירקומדו יעיבד . ^pחומ  

 Cr2 ,איכ (39w הקשי ויתומצע הזמו .(*דקדקבש |

anה"כו ה"יחא|* .םיטפ יהומרגד ארקומו  

 י"כבו אדקומ ט'ק י"כבו .דקמ ע"ייעו 'גרתב ונינפל
 5* פ"למ הבצחמ זאו ת"ילדב סרג 'עה 523 ב"ה

mm "bסרוג היה ש"ירב קפס ילב וניבר לכא  
 ,ב"י תלהק 'גרתב ה"כו .תויתואה רדסמ חכומדכ

nתילדב תלהקב םש סרג רדק 'ע ןמגרותמב לבא  
 יפל pw י"כב תילדב ה"כו .תואמגודה רתי ש"עו
 רקיעש הארנ יל םגו 4 הרעהב חטמל ןייע ינוקת
 של םימוגרתב "ימעפה 203 'יאדכ Au 'יגה

 -- [ל"נה

 טרפב ל'זרדבו py עובמ b" מ"למ רוקַמ = רקמ
 ב"'פב Quelle der Mensiruirenden) תודנהמ

pam x3 (!ף"ירבו 'וריבו ילופאנ תוינשמב ה"כו וניבר ייגכ ייא ביבב ם"ש ייכב לבא ןהמ רתוי הרותב עיצקמ ךל  

vs (?רדנו .ט'ג ידהנס ילבבבו )? .ןוכנל יגיגחב לבא יעצקומ יוריעב טרופריא " > 

 קחצי לכ אלו קהציב .א"ל ("Lo D יידק ןמ רתנו ימ ייכבו היחומ רצפו b י"כבו ירקוט רתנו ישיר עקבאד גיונב (+
 6: א'טש פר ילייגנא (vii pii היימגר ייפב היכו ארקומרו גי"יונב (* syn ףוסב ןייע ידקומ ל"צד ל"נו aep ox) תוכרב

E 

Ar 

 ( obהנתטד אתייח  ma.התארוקנ גייהר ייפב )5 .ןאכ דע אהוט *(  i723ךוע ןייעו יא רקנ י'עב אוה ןכו איהיר רקנט =
 .'ג שבכ

 ו

 .ב"לר דצ ב"ב ס"ד ןייע שיארבו |
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 איצומה ?C ט'פר תבש 'פסותבו ,אתיישק ןיליאב
Cper vvכייח ירה ריזנש (הש קה ןמ  

 pa 6ריז חב ןיקלוח שי nns "bs 'מוא א'בשר
 הרואכל שי וז 'פסותמו .כ"ע ופוג ראשל ותרטח
 Hücker תרטוטח אוהש תרטוחד י"שריפל היאר

 — [ראוצכמ הרדשב יוצמ רתוי

 םיאושקה הדש האשקמ ומכ ,'יפ won השקמ *
 'ומורת 'תפסות Gurkenfeld) 2« ע"לבו

 "יעיבש ץובקהו .השקמב ויבא וחינהש ןטק א"פר
2'bתואשקמ :^ "חפפ ,תואשקמ ב"מו א"מ  

 ןיעלדמו ןיאשקמו ס"ש י"כב p 'יבוריע .תועלדמו
 ש"ארבו ף"ירב ה"כו ויעלדמו ויאשקמ וניצנוש 'פדבו
 ח"יפס תבש 'פסותבו .ו"ר דצ "יבוריע .ס'ד ןייע
 השקמב 'גרתו .היחה ינפמ תואשקמ . , רמשמה
 ונממו .ש"מו 'ג yl ע"ייע אישקמב Cn ,!א ייעשי)

byenינוניב)  (Oyeהָשקּומ  ^bערזנש הדש  
 רבד qo אל ג'ע ג"לד ב"פ 'יעיבש 'ורי :םיאושקב
 ייפא אלא הלדומו [השקומ [^o (השקמ) וב שיש
 תועלדמבו תוישקמב עטיל ny םדא ינבש רחאמ
 ליציש המ לבונ "xy m'5 ג'פ 'יאלכ Y^ ,רתומ
 המ ומצע השקומ :םשו ,השקומ דימ קריה תא
 השקומ :ח"כד םש ץובקהו .לבוג שארב ליציש

raתוישקּומה , 

 תותלדה לע קפוד b^ שקנ לעפמ) השוק +
 ה"פ ?ציב ^« Klopfer) כ"היבב אובל

 ל"צ] cb קחצי בר רב לאומש ^« א'עס ג"פד
 שמש היה ינקז 'יפ אתדח אתשינכד השוקמ [אבס
 ןייע ללפתהל אובל תותלרה לע pem כ'היב

 יןישאטארק 'פדב 'וריב ןוילגה

 b nw" לעפמ) איישקמ ,האשקמ .ישקמ *
der Fragende, Dispu- תוישוק npo 

  Girende'רהנס יז"פ מ"ב ,ישקמו ףירח .ד"י 'וירוה
 ט"ל :  v3ודימלת האשקמ םירפא ה"פפו ח"מפ

 מ"ר לש  ^b(י"שרל סחוימה) י"שר םשב כ'מ
 'ורי ץובקחו .ןיאושיק רמוש א"ד תוישוק השקמ

 "יאלכ ? ie'ר ג'ע ח"כד « pnןווה ימוא 'רו
  pim'ועובש 'ורי לועפ ינוניב ונממו — יישקמ

  me,איישקמ חכשמ תא .ד'ע ח"לד  vש'עמ
 ,איישקמ איה תיל :ר'נד ג'פ ינש

 n Geheusal^" ץקש תויתואה ךפה) אָחְצישקמ "
 .ןוהתצישקמ :םהיצוקש vo ,ט"כ 'ירבדל 'ב

rope"בלר אָתְצשקמ * -  

 ז"ע 'ייעָו (ביל s םילהת) ביתכ ןרקמ . . וחצמב
 גשומ דגנ םוחלל ל"זר ונוויכ גשומה הזבו .'ח
 ןייע ןומדקה רוש ערזמ דלונ ה"דאש םייסרפה
 .78 ,ה"כ ךרכ ג"מ ע"מב יתבתכש המ רואיב בחורב

 תוכלמ sim zweigehórnter npn 'עמ) ןירקמ *
 ,יז לאינד ו'עפ ר"ב (םינפב y" םיינוי

 הרקעתיא אתיימדק susp ןמ תלתו :שרדנ 'ח
 פורקו ןירקמ םתוכלמ םהל ונתנש וז nep ןמ
 ארקנ ןכ תונרק יתש לעב ןירקמ ל"ג יסורידרקו
 יעב ל"נה 'ומוקמו (CY* em yy םורדנסכלא
 ,תונרק יתש 'מולכ עמשמ יתרת ןירקמ יכ םדוקה
 םינרקה לעב םש לע םיינוי תוכלמ חפי הארקנ ןכ\
 םישדחה 'יסופדבו .םורדנסכלא אוהש CU n .לאינד)
 לבא Macedonien אוהו ת"לדב ןידקמ ר"בב וסיפדה
 אוה סורקו .ש"ירב ןוכנ רתוי םינשיה 'יסופדב
 אוה יסודידרקו Cyrus סוריק ow לע סרפ תוכלמ
 אוהו (Kurden) 100805/0 לש תוכלמ ד"עפל
 y" רעירא לש עזגמ כ"ג םהו ארקמ לש םיחולסכ

^b 3nn3ע"מב  iOז"כ םשו .האלהו 49 ,ב'כ  
 רצנ ןב 'עו SW pp »'"y דועו -- האלהו 9

 ( annתייק 6,

 .עוקרמו .תעררמ ry ןערקמ *
 abgelóste Teigmasse (yp) לעפמ)) תוצרקמ

 .C3 ץרק יעב
 -unbe (אלטלטמ וכפהו) עקרק puo עקרקמ *

Gwegliches Grundstückינאש ,נ"ק ב"ב  

 "טיג ץובקו 702 אלד אעקרקממ דיינד אעקרקמ
ubא"י מ"ב ילטלטמ וכפהו ימד יעקרקמכ אדבע  : 
 .ש"מו עקרק ע"ייעו aes אלטלטמ ע"ייעו

 ריזח לש תושקה ןימינ b^ השק ראותמ) השקמ
3'D3 (die harte Schweinsborsteע"ר 'פד  

 ןימינ "פ nns ריזח לש השקמ CY תבש) ןיינמ
 תושק ןהש ויפיתכ ןיבש ריזח ראוצבש תושקה
 .ןינעצרה ןירפות ןהבש ורעש לכמ תונושמו
 הודשבש ןישק ןימינ השקמ b^ י"שרו ה"יחא]*
 ךשמנו אוה ישומש ם'ימ ילואו כ"ע ריזח לש
 לעו 'וכו סוסה בנז מ pos ow אי צומה רחא
 השק ןמ 'יפ השקמ איצומה 'מולכ השקמ רמא הז
 תכש 'ורימ חכומ ןכו תחא ריזח לש תורעשבש
 תיא םיתש ינתיינת תיא ריזח יפיז :א"יד ח'פ

nns nanד"מ אתכיכר ןיליאב םיתש ד"מ  nns 
e meו ג ו יו ו ו  

(iףיז ע"ייעו ןיפייז טרופריא י"כב  (ג"ה, m )5 xwייל 'יסופרבו י"כב היכ )5  ,רשק סייטב 102231 "23 ןוכגל , 
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.wN"5םשו  : 

m]יישרופ שיע ), (ras s nmmםירומ ןהש  

 קלחל חבזמה ג"ע םילועו םירבאה לכ לע םינודאו
 = תורמ לבקמ הניאש רורד רופצ ,(" םלועה ןודא
 בושייב היוצמ וניאש «n» CU יציב :ו"ק תבש)

sovהמצע תקנוח הנשפתי םאו םדא הנשפתי . 
 ונדמליב e) יד «wer ךאנשל אמלח ("ירמ
 לש ואנוש )0 D^ יוחנת 'יטפשמה הלאו תשרפ
 [ny לע הלעת יכו לארשי אוה ימ רצנדכובנ
 תא לאינד הלת אלא לארשי תא ללקמ לאינדש
 =  ונורתפו םולחה יגובר ירמ רמאו הלעמל ויניע
 < ה"יחא]* — .(*ךרעו ךאנש רצנדכובנב םייקתי
 ps ומכ ונינעו ג'כ ,'ח ;ז'ט ,'ב לאינדב W^ רבכ
 pm vm" ף'לאב א'כ ,ז"ט ,'ר  לאינדב .ביתכו
 - תומש ny רושקבו 'גרתב הברהו 11 הרעה 'ייע ירמ
 m ןמגרותמה לצא תואמגורה y" מ"לב לעב ומכ
 .הרמ איתא ג"ע ה"ד xe 'וכרב «v3 n ,יוועל

 .חיימ

 :בי'ל 'דרומ ת :םשו "מט ." :םשו

(preisen ———ושידקת ותוא תואבצ 'ה תא  "Yt 
 — יאוה לולה ןינע ןורמית היתי usn 03" יח =
 (םויה תרמאה 'ה תא ^C ,ו"כ םירבד) ןושלמ ב"א) =

 ךורעה b^ לע ןמגרותמה המת רמא 'עב ה"יחא* =
 המל יתעדי אלו 'גרותמה בתכו לולה ןושל ש"מב =

 הימתל םוקמ ןאכ ןיאו כ'ע הרימא ןושל mm אל | =
 ןורמית היתי יא ונררגנ SN" רשא ר"פד "נב יכ

Aיסופד רחא ררגנ 'גרותמה לנא  T^»אד "ינורחאה " 

 ונלש תואחסונבו ט'ק י"כב ה"כו שי דק ןורמית
 לוליה 2/3 לעפתהב רמא תארוה מ"לבו -- 'וגרתב | =

 n BÓ) הרמזא sm" .'ד )2 םילהת ןייע
 ףלא טימשהל ימלשוריה ךרדמו .('אחבשות רמיא
 ג"ע ד"ד ב'פ mi ^v מ"ד רמא תלמב שארב
Eרמד ייב |  nא"פ תכש 'ורי ,יי 'עו 'ב אי ע"ייע  

 תא N33 ד"ע א"מד ד"פ 'מוי 'ורי b רזח :ג"ד

 ב'פ ז'ע v^ ,רמד ןאמ + א"כר ג"פ mb" 'ורי ,רמ
 ב"פ 353 ^" ןיִרָמ ץובקבו .ןנחוי 'ר רמד ,א"מד

 ה"פ 'ורשעמ 'ורי .ו"מד ח"פ 'מורת 'ורי ,ג"ע ה"ד

  SES.ינוצהה דע  373 "Yרומז :ה"ד ביפ 330"
 [הירתבד (רומאו ס"שרהמ —

 UN ^b )= 5« ע"למ אָרמ .רָמ «bb רמ
(Herrפ בו 6ה"כ םיתספ העש 55 'פד ג"רב ' 

 ג'סבו 6בפ ס9וזחאש ימד 'מגב כ'הוי
 יל רמא C Cy m5 הרומו ררוס ןכ 'פד
 יאמ ('ילש רפ כ לש ןוטלש p^ ('יאדוד ירמ
 לעב התא 'מולכ יפמ קמוס <ךדי ד אמדד תיזח |

 יברעד ג"רב .ינולפ שפנב ךשפנ ליצהל םייח —
Gp ^nob '*mppהשעמ 'מגב הריכ 'פבו  

 רמד ילימ לכ ייבא רמא ישו .ימ תבש "הש ע ש |
 ג"רב .('"היבר ינמחנ רב הבר 05, B^ ברכ דיבע |

 ירמ pni רב ןמחנ ברו 6ז'ל m הריכ 'פד
 (.י"ק m^" לחכה 533 רשבה לכ 'פב .הוה ארבועד |

 תיב 'פ "יחבזב .הוה אדכועד ירמ אחפנ קחצי 'ר
 אדסח בר רמא טיער «!X יירבד ולאו 'מגב יאמש

 םינויצ ינש וטמשנ האלהו יזיפ יפדמ לבא יציניוו ר"פדבו (vos m )? wmm aam יוועל 7 לצא omn י"כב ה"כ (* =
 ךורע י"כ תצקבו שיימו (.בייל ,גייח) Qm ע"ייע ם'ש ייכב היכו ב"נש ק"העבו עיפרבו typ י"כב ה"כ )? .יינורחאה |

 .טייק י"כב n'a )5 .שיע יישרו ךורעה ייפ הפי הלוע רווד יעב יתאבהש הלמה תרזג יפלו (+ .שייירב יארוד 'יא יחסונבו
 דצ) רמ תוא הידסבו .םש ייחספב ח"ר "פב ה"כ (*  .יייכבו ריפדב ה"כו 'ציניוו יפדמ ץוח nwóm me 'פדמ ייל (5
 הייכ )8 .כ"ע «Y תוא (%) לש םשב מייכ בר wn אוה רמ רמאהו דומלתב אצמתש מייכ ל"הזב w^ (אשראוו יפדב .הילק

 לעב יי'שריפו יכד ע'פדבו יכד היראמ mpi ייא 3/5 י"כבו יכיד ונינפל יואדכ ליצו יניד סיטב םש py טיק ייכב |
 : ח"כק ,א"חב שיימו יז רמא עיייעו )5 .ןיא ns רמא אגינה רב אחא 'ר ג"ונב ('% .הוקמ ג"ונב )?  ,תאזה העומשה

 ש"'ע ךומסב DW יכ 'וחנתב ייל יוכו ךתעד לע הלעת «s יוביתו ('5  .זיחא האבה הרעהב יייע יארמ ייא קוספב )5

ypאכיא יירפוס יפמבו תודעה יועובש יפבו ף"לא ריתי יארמ םש לאינדב יש תחנמ מ"ב בתכו ל'פ ריימש  Dתלטד "/  
 .ר"משו גיסרו יישר ייפ םשו שיע יוכו רטא ה"בק יפלכו שדק יארט



 . .יארתב אתוורמ "SD ^b ןייע (אָתאָורְמ ס"לב
 A'p םשו ,רצחד אתוורמ .ח"מ ק"ב .יאמק אתוורמ
 והלוכל והנילטק ב'עפ 'ג 2 ,אנתיכד היתוורמ
 טשפומה םשהו ,aw התרמ ,אתרמ הבקנלו .אתוורמ

lios mb3 ^ ע"לב אָתּורַמ ( Herrschaftתבש  
wsר'ב .ךוועב ליעל ןייע  mosאתורמ רתא  

 ותורמש yos ^N מ"פ יתבר 'תקיספבו אמלעד
 םוקמה ףאו :םשו ein [nsu] םלוע לש
 :השפחנ 'פ ר"כיא .תומוקמה לכ לע אוה תורמ

umונירמו ונעשפ  Ndתחלפ אל התא  
 — [ךתורמכ

 000 י"לבו ארומ פ'לבו םשב po םש מ'לב) רמ
(lyrrhe, Gummiharzםתא םינב ונדמליב  

 ימ 'פ ר"שהש כ''ג יייעו ץ"תת זמר האר טוקליב אבוה)

 הז רמ ('ו ,'ג ש"הש) הנובלו רמ תרטקמ הלוע תאז
 שיחש) לכור תקבא לכמ ,קחצי הז הנובלו םהרבא

CUהז  spyתא םמפמה 'מגב תותירכ שירב  
 .('ןוקסומ י"לב תולהאו רומ העיצקו רמ 60 תרטקה
 תפזה םילכב ןיצצוח ולאו ה" תואוקמב ט"פב

C wemרמח ,רמחה ירמאד אכיא .תיכוכז ילכב  
 רומ .רמוחל םהל היה רמחהו Chios תישארב) ומכ
 .תולהאו ^mb O יד שיהש «jue n םילהת) מכ
 אתפסותב ןנירמאדכ (*יכיתסמ רומ ירמאד אכיא
 תומש ב'א) — Cpwnpm. רומה Gh יואוקמ)
 ימור qm תונושל לא ירבע 'למ וקתענ םימשבה
 העיצק תולהא הנבל הנבלח רמ דעהו לאעמשיו
 .םלצא םויה דע םתומש ןכ יכ םכרכ ררנ ןומנק
 הלועמהו yy pes ףטונה ףרש ןימ אוה רמהו
 ירבע ילב ארקנ ןומסלב ומכ ןמש אוהש ונימב
 ןכו bun רבד pb" (*ןוטקטסא םימעה ילבו ירצ
 ירצה (ג'עס אימד דיפ v יורי .יו יירכ  ל"זח .ורמא

 ןמש «y» vb mni דוע ורמאו ,ףרש אלא וניא
 ב"ר by ןידהו ה"יחא]* .( ןוטקטפא רומה
 לצא איבהש 35 'ואוקמב ג'הר b^ רחא ררגנ וניברו
 י"לב wym קסומ "יפו רומה "יג םג  רמיח "יג
 im. sun bx .ם"בטרהל מ"יפב ה"כו 6
 ארקיו ארפסב W^ ןכו ל"גה 'ואוקמ 'פסותמ היאר

"wb |ה"כו רומב סומיק + , ברעמה א"כ קרפ ב"כ  

 ?ny שי 'פב םשו ('יתיאר הז םג 'פ ר'להקב

m» (?י"כב  

G^ XT 165 (6 
 יעב שימ יייעו

n3 (?וקסומ האלהו יזיפ 'פרמו ר"פדבו ייכב . 
 יכיטסמו יסכטמ סייטב ב"ה ט"ק י"כבו וכיתסמ עיפרשבו יכטסמ דילו Ya ייכבו ר"פדב ה"כ )4

 .ץומיקה ג"ונבו טרופריא י"כבו 'ואוקמל גיהר ייפב ה"כו (5
(C5 ,תכטס יעו .ז"ר ,א'ח ןוטקתסא עיייע ( mé»אבוה )?  .םיבמרל יוינשמ ייפ יויעו וגינפל  

poירקיו  Noט'יעת זמר , 

 הירמ תא DN Ty ד"מר nU UP 'ורי .אתנאתד
 ישפנד ירמ אנא :םשו ב'פ ר"דב ה"כו ךשפנד
 ר"להקבו הבוח ירמ רע 177 י"פס ב"ב 'ורי ,יוה אנא
 מ'ב וכפהו aw לעב e" אבוח ירמ :קלח ןת 'פ
 התימ ירמ :רחא שי 'פ ר"להק .אתושר ירמ ,ח"יק
 לעב ארקנ ןכו .אמלש ירמ . . הטטק ירמ + .
 'וריבו אתעמשד ארמ ט"כ פ"ס ר"קיוב העומשה

 n'a 'ומורת 'ורי .התעומשד mb :mu ב'פ ה'ר
 תכשבו אדבוע ירמ אהו אתעומש ירמ אה ג"ע ה"מד
 ןכו וישעמב קדקדמ ארבועד ירמ י"שריפ :ז'ל
 ריהז : דוע ףיסוה sp 'ילוחבו + ט"כ 'ציבב "פ
 ,ןאליכמ ירמ :אלמ בוט 'פ ר"להק .אבוט וישעמב
 15 הרעהב (אתליכמ) לכמ ע"ייע םייסוא ירמ םשו
 אעראד הרמ :'כ הדנ :'ט 'מוי ,'ר איסא ע"ייעו
 רנ שרד ח"נפ ר'בב ,רזעלא ע"ייע הוה לארשיד
 אתיב יראמ בשות רייד רג 00 יגיכ יישאי) בשות
 תפסוהבו — אתיב יראמ ואל םאו רג תיצר םא
 אנרמ דיבע $os) ^" i ס"לב אָנְרֶמ :אנ

mopמאנו — ' »uלאה אוהו לכה ןודא לע  
 ,'וכו mob היל ארש .ט"צ ידהנס .ו"פ 'מוי ךרבתי

"Yתבש  "bלכרמ שרדנ ה"פ ר"קיו ג"ע ב"יד  
 — לכרמא ע"ייע (לכל רמ) לכה לע רמ (לכרמא)

spaוכרב ןודא 'מולכ רמ םתסב העומשה לעב ' 
 רמ :םשו (סישב רואמ (n רמ רמא האלהו .'ב
 דחפ ןייעו יגילפ אלו אדח רמא רמו אדח רמא

pn»רמאק היל עימשד יאמ רמ .ז'ט 'ועובש  
 יכ רמ .'ג "יחספ ,רמאק היל row sb רמו
 אמיל ל"א רמ iD ק"ב .,הירתא יכ רמו הירתא
 "יתפפ .אתדגא רמ אמיל ל"א רמו אתתעמש רמ

4vp "br tpע"יע רמ יב  Yn3(  — 
 ,ירמ ירמ יבר יבר ב'עס ג'ק 'ובותכ םייונכבו
 :ט"מ ק"בבו ירמ ינע :ו"כ 'רהנס .א"פ 4^ 'וחנמ

"wbרמ 'ר י"כבו ירמ ס"ש י"כב לבא . "yס'ד  
 האיפ 'ורי ירמ אבא ב"עס א"ל 'ודיק ,ג'נ רצ ק"ב
 «pw אל :ט'מד ה"פס 'ילקש n" :א"כד ח"פס
 ןכו ,'רהנסו 'מוימ ןויצ ליעל y" הירמ .ילע ירמ
 ש"ע םהרבאד הירמ ג'שו ,ב"כ תבש אהימת 'לב
 רקיע אוהש םהמ שיו בר ומכ רמ רועו — י"שריפ
 יתנייצ pen ייבא ע"ייע ומשמ pon אוהש שיו ומש
 ה'כו) mmm ןודא b^ רמ jb ppm .תוכיראב

 .שיע ןינעה בחורב w^ רישהשבו םש pou ימליב )!
 .רמה ע"פרשבו ,ר"פדבו

ny 00760 «mn 
 : חיפק aem ןוטכטסא



 (* אורמ Cb'p תבש) (?ןויבוזא 'מגב םיצרש M" 'פב
^b ammב"א) — .('ו"יורמ זעלב  "bs ^pןימ  

 ויתותפש ןיאו — (םינבל וילעו b וחיר רשא בשע
 'עב ונשריפ רבכ 6'ל (ni הניוכת רומ תופטונ
 'נ רמ 'על ךייש ןויצה הז ה"יחא* | .("ףט
 ייחפפב אתירורמ ס"לבו (אתררמ) אתיררמו .ש'ע
 qma) ןישלוע ומכ קרי pe % 22 * פ"ל אוה ל"נה
 = ל'צכו .יופסותה ש"עו ^ 'כופ אמגאד אתרירמ
 לבא -- ש"מו אתירנ ע'ייעו א"עו $5( "ילוחב
 )00.3 'ובותכו (עללאָננ הֶרְרִמ B^ איפוכד אתרירמ
 = (ס"לב ה'כו) אָרּויַח wB& םש תבשבו ,ויד ע"ייע
 < המ הזו salvia ט"יאו ר"לב Salbey כ* 'פו ע"למ
  "יע אייבלס ףסא לצאו א"ולש י"שר זעולש
 — ש"מו ןויבוזא ע"ייע «my 252 ףעלל צ"נלפפ
 Amberkraut, maro ט"יאל אוהש בשח ילוא וניברו
 = pay המו — Katzenkraut 906 "b י"ע p^ ב"רו

 — ne] ע"ייע תורירמ ןושל הלמה

"Bע"לכ)  + "bלזרב רקד  Schautelפ"לבו  
(Grabscheit, marra 1/53 U.x gov י"למ NND 

 ןינמואה תא רכושה 'פד ג"סב  D^2אבא ףאו (ב'פ
 "רב .םודרקו ("לפפ רמב אלא רמא אל לואש '

 יוריע ןולח 'פד  cry.אניצחו ארמ יעבד אכירצ אל =
 = ב'א)  Yo3 ^p(םודרק .ןיעכ ילכ « soושל [

 יוכו א"ימ ה"יחא|* — ,(הרמ יל ןארק אוה ארקמ
 ילואו 'עה הזמ קוחמל שי  quwזחא אבה 'על

 ,ש"ע --  mao,אניפק ,'א תפש ע"ייע :ב'ק תבשב
 ק'ב  i15ב'ער ג"כ תינעת .אניפק ,אדפ ע"ייע

 'פרב לבא אר מ יביצ ארד  ^b pןכו  ^bיעב
^5yvy היפתכא. sob ירד "po ח'כ יליגמ .'ו בצ 
pna: Cyn ym pum py ב'ער ovy ה"ל. 
Wn ע"ייע :n'D תומכי .אתדח ארמ :ז"טק 

 ץובקהו  4"b Uyי"שרב וניצמ בורלו יניצחו ירמ
 ל"מב .ל"מר ןייע ר"יישופ ,ר"ושיפ ,ר"ושפ זעלב =

 אוהש הלעהו :ז"נ תוכרבל  fauehetנילו ןעכער "
 ר"ושירפ ל"צש  Grabstichel, frisoir.ח"כ 'ליגמבו

  ^sסיד) ייל םש י"שר 23 לבא ש"ירופ י"שרב
 -- [(ומוקמב

Dep |ל תבשמ ןויצ ךייש הז 'עלו — רומב ': 
 ייל תומש) רורד רמ 'גרתו ש"ע 'ו רמ 'עב איבהש
 .ארימ b) ,הימ םילהת 45 'גרתו ,איכד ארומ (גיכ

"bnaרתסאבו : ט'לק  "usnשרד 'ה ,'ב ינש  
 יעב תכטס וניבר "b nb^ -- איכד ירימ :יכדרמ
 ס"לבו רומ ןמ ילואו — איכד ירימ p" תכטס
 — ['ב אורמ ע"ייע 'גרתב אורמ איצמהל שי אוומ

 ע"למ ד"עפלו lehren הרומ 'למ וניבר תעדל) רמ =
(antreiben zum raschen Lauf 275יניד 'םב  

 (:היכ ירהנפ) pv יחירפמ 733 השלשב תונוממ
 'מולכ mwb 'למ b^ םינוה תא ןירממש וליא
 ,םירחא םינויל םידקהל חורפל ןתוא ןידמלמ
 ל'נ ןוכנהו הלמה תרזג יפל בשוימ וניאו ה"יחא]*
 הזל :amp .ץורל owe ןירממ (b^ ל"נה ע"למ
 דועו .כ"ע םחלהל הז לע הז ןתוא ןיזינרמ י"שריס
 המודכו חוכיוב הז by הז זינרמ ע"לב ארמ ןינע

streiten, wettenא"ער א"ל תבשב ןינעה הזבו  
 ןיברעמ 'יפ הז תא הז ורמהש םדא ינב ינשב השעמ
 ס"ש י"כ ^1 יפכ שרופמ 'א רע 'עבו י"שריפ ןייע

 רוש לע

 תבש ףוסב Gnüsten םוטיפ ןינע איִרָמ ראותמ) רמ
 ןיטיעלמש 'יפ .םילגעה תא C pep ןיא 6ה'נק)

 6 וריזחחל nw הניאש םוקמל pub  ודיב
 אירמו רוש O^ 0n ב'ש) ישלמ ץוחל וכילשהל
 ןכ 'יפ ןינעה mam ה"יחא]* .אמיטפ 'גרתו

mטעל ע"ייעו אנליוו ם"שב  smהארמה 'עו . 
 zu Essen geben ליכאמ Le ע"למ שרשה רזגנו

 — [ש"ע 'א sb ונממו

 לאשוהו das Bittere תורירמ pay מ"לב mp — רמ
 הרמ my) n2 yy» gifü רמ אוהש סראל

(Galle 27 y'53יטורתב ח"פב  GU»םימה רועיש  
 לש DN ^b הרמה ןהב דבאתש ידכ םילוגמה
 הניבחרחבו ('נשמב .טיל םיחפפ העש לכ 'פב , שחנ
 .('רעי min ^b אתיררמ רורמ (CU 'רמג ,רורמבו

NDW Cאיפוכד (*אתררמ  ^n,ומשש גד לש הרמ  
 .(''ןינפסאה םיילוק sm אטוביש xum איפוכ | =

(iה"כ  "ysג"הבו םיש ייכבו יוינשמבו  nsi)ןירימאמ הנשמב ילבבב ג"ונבו (אנליוו ם"שב) חיר ייפב היכו שייארבו : 
 םש ייחספב wy" הממ ןכ ייפש ל"נ f)  .ש"רו םיבמרהל מייפב היכו )5 .יא טעל ע"ייעו וריזחל pss 'ציניוו יפדב )?
 .(ארבדב רייטב םשו) חי'צ mop n niea" ץייירבו nó) cep סיש י"כ ייג יפכ אריבדד אתרירמא רדהמ הוהד אבר

 Ty ^w ע'יפדב יכ ym ,ר"פדב י"ככ ןוכנל ה"כ )7  .ייהפפב «^n יופמ קתעוה (5 .אתרירמ גייונבו חייר ייפב היכו (5 <

 המלש ןויגהב יייעו יישריפ יייע יאק אתיירואד בוזיא לע אלוע תמאבו ייל ב"ה י"כב לבא 'וכ ןויבוזא רמא אלוְע
 היכו זינרמ יב ייכבו וירומ ויו (v3 ,ריב ביה ד"ל (v3 ר"פדב ה"כ )?  ,אירמ ע"פרשבו ימא 'פרב ה'יכ )8 = .ז"כ דצ

 לפפרמב ןאכ יציניוו יזיפ 'פדבו יא לספ יעב היכו ריפדבו V 553 ה"כ ('1  .וינ ד"ח 'א mo )'" snb יפרמ ע'יפרב
 .סוררקו לספ רמ ךורעה sas Cw ipu יוכרבב לבא Dv היכו לספו ארמב ימאו ליסאב יפדבו nns הביתב
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 אָתיִראַמ ,תיִראַמ ס"למ m*b ,תרימ ,תרמ =) רמ
 Most, ungegohrener Wein) שורית מ"לב

 ומכ ומוגרת יכ יטימ ?yz" ןורבשי םמד סיסעכו

 תנוכ ה"יחא]* ,(הורמ ומכ תירמ 'יפ וא יח

 אוהש ןוכנהו onm ילב יח ןיי merus ר"ל לע ב'ר
 n) ,ש'כ 03( רכשו 'א 'ורי יגרת ןכו ,ל"נה ס"למ

jm^ n jm א לאוי) םיסע 'גרת ןכו תרמו', sen 
 וניבר ^25 וא תרימ ל'צו תרמ רמח "Oo יט סומע

 -— [תירמ

 לעפמ ףוליחו mien ןינע i5 תערל) רמ ₪4
 ד"עפלו in Verwechslung = anstatt רומ

 in Rechnung ןובשחב רמכ כ'או ןובשח ^j פ"למ
(dessen == 6%השנה דיג 'פ ןילוח תכסמ  / 

Cv* 05m353 הילהינ הבחיו יאוה הפרט תלגנרת  b 
 ט'ב תורוכב) המכ דע 'פ תורוכב תכסמ .הטוחשד
 ינונזל דושח הוהד אחבט אוהה (א'ער ילו ביעס
 .ףולחו תרומתב 'יפ אתנכד רמב אמטאד אבות
 ,'ל תורוכב 'ופסותב אבוה m^ ^b ןכו הייחא]*
 "יפו i'"y^ לבא 6 ג'יק ק"ב) אלזרפד רמב b^ ןכו
 אתנכרמב סרג bum 'ורוכבבו .זלפ 'עב וניבר

 — ow] ב'ר 'ופסוהו .אתנכרמ ע"ייע

 der Mensch, Jemand) שיא ^« ע"לב "פ) רמ *
 יכייח עדי אלד רמל היל הייכב yp 'רהנס

 ךל אקפנ יאמ ב"עס ט'ק pw ,'וכו עדי אלד רמל
 תנא הבר רמ יאו אדימלת תנא הבר רמ יא הנימ

 ,ארימלת

 :הרמ 'עו ,ררמ ע"ייע (bitter) רמ *

 -vertau ףילחה b ven^ ליעפהב מ"למ) רּומ *
(schenא"מ א"פ 'רומת  "brלכה .'ב  

 םאש אלא רימהל יאשר םדאהש אל . . ןיריממ
 .רמימו עבשנ .'ג 'רומת .גפס ע"ייעו רמומ רימה

 y qi" ונממו

 n»nm pon uoipa "bb ילוא תורומ =) רומ *
(Stückורמרמח יעמ :'ה האר 'פ ר'כיא  , 

 o| תוכיתח 'מולכ ,תורומ תורומ ןאשע C2 ,'א יכיא)
 | י'א שג yy רחא שורדו תוכיתח

MM Se 

 "j ר"לב רמ p^ 1€( — .תירמ רמחמ ('ןיורמד

y ovi m (!5 ) פדב לבא ימאו ליסאב 'זיפ ריפדב ןוכגל היב )3  .יתופפוהב הטמל שיימ ןייעו' wwםיטב  

 ym ארומ ריפרבו דייל יב יא Ya י"כב ה"כ )5 .הרומ יציניוו יפדב לבא 'מאו ליסאב 'זיפ ר"פדב ןוכנל «n (+ .םירומד

 סיטב ליסאב יציניוו יזיפ יפרבו ר"פרב ה"כ )5 253( y" רצקתנ האלהו mb 'פדמו יכיא יליגממ pw ייל טייק ייכב יכ

 .'גרתב ה"כו ןיורתמר מא יפדבו ןיזרמד

 ולר

 dumm) הטוש 906, + "53 סורומ yis =) רמ
 6 ועמש) 6ח'יק בירד 'תקיספ) ןעמשר 'תקיספב

 ןבואר ר"א  הרו מד אנשיל והמ (*(םירומה אנ
 .(םורומ איטשל ןיחווצד תינווי אנשיל ןידהכ
 ש"ר הייד איל p^ ר'ביאד אתתיתפ) הכיא nous שירב

pר"א א ,יג יינפצ) הלאגנו הארומ יוה אחיי  
 ןיחווצ אוה תינווי ןושל ןנואר
 ןושל 'ירמוא שי ב'א) — 6אי רומ אתוטש ל

spoארמ יל ןארק אוה  mה"יחא]* = ,('כ יא  
 ד"עפלו םדוקה 'ע ףוסבש ב'ו יובד יתפסוח
 לש הרומ 'של יכ ב"ר «nn םשל ןאכמ וקתענ
 ןוכנהו .ל"גה תור מ"לכ sn הינפצ לש וא שרדמ
 'ע וקיתעה ןכו vum י"ל ann 'דמ לש הרומ יכ

^3ot(א" טיי ייעשי) ליוא  bsג'צ םילהת ! (n 

 יביל ייעשי ;יו - ביל םירבד) 533 (א'כ ,'ה יימרי) לכס

 ונממ לעפהו 06 p (Gu" "יעשי) mb33 ו .יה
y? uoepaívoא" טיי ייעשי) רעבנ וקיתעה הז : 

 ; "יריב ביש  לכסנו לכס "יואי Ys; יי ומרי

 v2" בי הלפת קיתעה סוכמוסו (ה"כ vi ייעשי
o^י'ע  opioבותכ וליאכ  noonאתוטש 'יפ אוהו  

 .ארומ ר"כיאב ג"ונבו ךורע י'כ 'יגכ uolo = אירומ
 ארוק יהת לא opp" הברה 'יא םש כ"רד 'תקיספבו
 ליעל ןייע ןבואר 'רד הז איבה הז לעו הרומ ינבל

pyתולמ יתש איבה הפיו רעבאב ש"ר ש"מ םש  
 לעב ברה תא ועטה ^« ריעהו תרגסמב םירומה אנ
 הזיא יכ יל רטוא יבל לבא y םיניע רואמ
 לע 'וחנתבו ונדמליב םג ה'כ יכ ןוילגב ןייצ םכח
 כ'חאו C 52 02 םירומה אנ ועמש קוספה הז
 תלמ Di "N ב'ה י"כ "גב יכ היארו המינפ אבוה
 b'y ילואו ,ועמשר 'תקיספב תולמ sns ועמש
 ל'זו .םירומה אנ ועמש ונדמליבו ךוועב םג
 םירומה והמ םירומה אנ ועמש 'ט 'יס תקח 'מוחנתה
 םירומה םינברס םירומה וב שי nmn ןיטיש
 ל'צו יירומ ןיטושל ןירוק םיה יכרכב ןכש ןיטוש
 Dm הטושל ןירוק ג'סשת זמר npn pon 'יגכ
 ןירוק ל"צ p םימושל pop n^n  ר"דמבו
 שרד 'ט רומזמ םילהת ewm .םורומ הטושל
 ינוי 'לב ןכש תוטשה תא ןהב bun :הרומ
 'קליבו .ארומ ןיארוק [אתוטשל ל'צ] איטשל
 [ינוי] («qm ןושל ןבואר ר"א ז"סקת זמר הינפצ
 ל"צו הרומ [אתומשל] (אתיטושל) ןירוק ןכש אוה

 — [אירומ ךורע י"כ 'ינכ

(yb =( רמ 
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 קומע הארמ . . הובג הארמ א"פר (y^ 'תפסות
 .א"פר "יעגנ ארפס ןייעו לצב המחה הארמכ םהבש
 TB N'b R"b^yn "y םיעגנ תוארמ ץובקהו

 .א"פר 'יעגנ 'תפסותו

 < גירקו " יה ילהקב בי n2 ms מ"לב) תיארמ *
 ; ,das Ansehen הֶאְרִמ Dp ףדרנ (תּואר

(er Schein, der Anblickףוריצב בורל  prומכ)  = 
 < "יע ןיעה תיארמ ,ןיע תיארמ (םיניע ngos מ"לב
 «o :ג"מ תורוכב ,נ"שו S6 'ציב ב'מ ט"פ "יאלכ

 מ
 = = "רי א"עס רילד ב"פ 'יעיבש v" : ה"כר ו'פ יאמד
 < 'ורי :ג'פד ב'פס 'ישוריק 'ורי :ה"כד ח'פס 'וריע

 ,ו"כפ pU :פ'ד א"פ ק"מ

, ny der Mastochs םטופמה ^b (מ"למ CN 1 
 < (Ew'. ןירמאנ וליא 'פב Büfel) וניכר

6nהעיספ לכ לע )5^1 ביש אירמו רוש חבזיו  || 
 mons .(*ו"לפוב p^ .אירמו רוש העיספו
 b") ג'סר b^ ןכו bubalus ר"למ bufalo ט"יאלב
 \ 2255 gym G2 /n סומעל (y'a ם"ומאג

delםיטפ םימעפ בורל קיתעה 'גרתה לבא  am 
 — fett, stark sein] ₪2ע* e 'עו מ"למ

 < = 285%, תורחתו הטטק ^,c5 'פו ע"למ ל'ג) איִרָמ 2.
 - . Dümonen םידש תארוהל לאשוהו %

 . וליא (CD 'ז '5 הכר "שארבב )053 ןייע
 T »sm םתושפנ ns ה"בקה ארבש 6 םיאיומה

 א" 'פבו .ןארב אלו םויח שדיקו םפוג תוארבל
 = .היחו המהב שמרו mm םדא ארב שש ארב יששב

 "| .(םידש י"לב p" ב'א) — rw ^b" ,םיאירמו
AUI 

3 2 die L.oipai *[ינוי הלמל ב"ר ןויכ ילוא ה"יחא' 

s/n רעלזייא 'הל ר"טב ןייע Schioksalsgóttinnen 
  69ב"רו  sbז"פס $23 יכ שיגרה  "Nםידש 'יגה

  mo.ט'ק י'כבו .ר"ב םשב 2^ זמר יישארב 'קליב |
 ומכ אוה הז יפל ילואו ןיארמה ז'פ ר"בב "גה .|

 < ןישיב ןיערמ mus םיקיזמה םיארקנ כו ןיערמ
 oops : םידשל וחבזי :שרד ח"יש 'פ וניזאה ירפסבו
 == ל"דרה n3 "y^ םהל םיעירמ אלא םהל םיביטמ
 ע"למ ל"נ רקיעה ף"לאב אירמ םאו .א"יפ ר"בב
 yb" אוהו הטטקו ביר ילעב הלמה ןינעו 5n 'פו
 mo bb :ונמט לעפה ןכו ארמ מ"למו "7 רמ

i52 - Ny * 

 Furcht, Ehrfurcht) דחפ ןינע מ"למ) .ארומ *
 םימש ארומ אהיש ןוצר יהי :ח'כ תוכרב :
 ד"פ ;ג"מ א"פ תובא ,'וכו ד"ושב ארומכ םכילע
 א"ער א"ל "שודיק .םימש ארומכ ךבר ארומו ב"ימ
 353 ןכו .באה ארומל םאה ארומ ה"בקה םידקה
 תארומו mas תארומ . . ברה תארומ ו"טפ ר'מב"-

 .תולקשמ

 Spiegel) םינפה וב ןילכתפמש ילכ מ"למ) הֶאְרַמ
 הארמ "מ ^553 5^4  תוכתמ ילכב

 ,הרוהט mus בור תא הארמ הניא Ds הרבשנש
 וב השעש תכתמ לש אנט יוסכ :םשו הייחא]*
 'תפסות ,תכתמ לש הארמ .ט"מק תבש ,'וכו הארמ
 . < ןילטלטמ .ס"ר א"פס 'ציב 'ורי O09 ג'יפ תבש
 ןיאור ןיא :םשו ,םילכה תא תוסכל הארמה תא
 רתומ לתוכב (map nmn bw תבשב האומב

vו'פ תבש  vy iתיבל וריתה םירבד השלש  
^mז"ע 'תפסות ןייעו 'וכו הארמב ןיאור והיש  

 הארמב ןיאור תויהל לאילמג ןבר תיבל וריתה ג"פ
 רפתסמה לארשי :םשו ,תוכלמל ןיקוקז ןהש ינפמ
 הארמב האור ןיא יתוכה ןמ הארמב האור יוגה ןמ
 . . תולודנ תוארמ ד"פ ר"ב ץובקהו .ט'כ ry ןייעו
 תואומ ג'עס ?Dv ,האובב ע"ייעו תונטק תוארמ

 — [תונבל

ny?הֶאְרּמ —  iרעשיילפ 'חה תעדל הֶאְרִמ מ  
 26% כ"או לכאמה לכעמ .b יברע 'למ

 םישדק ישדק 'פ 'יחבזב Kropf, Magen) קפז אוה

 תאו הצונה תאו הארומה תא ריסהו ('נשמב :דיס)
 (איעס היס (bU 'רמג ('המע םיאצויה םיעמ ינב

 .קפזה m C G'e ^x mp ותארמ תא vom ר"ת

 'מוי y" ןבקרוק י"רת וקיתעה ןכו ה"יחא]*
 ארפס ד"מ א"פ דימת ץובקהו ,הצונו הארומ .א"כ

 — C] ףועה תוארּומ 'ט קרפ 'ז 'שרפ 'רקיו

 ,das Aussehen הנומתו הייאר pay מ"למ) האר *
(der Anblick |םיניע הארמ ב'עס ד"ע 'מוי  

 ,ויארמב חבושמ ג"ע i'0" v5 'מוי 'ורי ,השאב

 ראובמ 'ב קרפ 'ג 'שרפ רומא ארפס :ד"מ 'ורוכב
mobךשא  C2 NO Cpע"ייע ןיכושח ויארמ  

 ,ויארממ ההכ 'ב קרפ םיעגנ ארפס ,ךשח ,ךשא

 ךותיחה תמכחב םג Meri-nbbn וזב ושמתשהו (5 .ותצנב :דוע גונב )* .םמע סישד ינשמב לבא תוינשמב היכו (1
 wm (cm) Vescet&  הלמהו — 172 אימאטאנא רעד DN עשיערבעה דנוא עשיבארא סאר ורפסב לטריה y האופרב

n3 (* .טשו מ"ס. יכב . *( לכב ייאדכ ררסה בזע ביר "iםיגושארה 'יפופדו  Tuy)תא  vmרחא 'יכרעה  yאקטרמ  
 D/oi ב"נש ק"העבו 'ציניוו יפסדב לבא ימא ליסאב Tb ריפדב v3 בובלוס.  Ds (5 תצקו ע"פד ראשבו aim 'פדו

 .'עה ףוסב y" דועו םיאירמא



 חקלב םש s^ םהש םלוא ,ץראברמ ל"צו ץראזמ
 קיתעה ןכו כ פ'לב רילוב boy הזו ריגוב בוט

 — [יד רלב ע"ייעו םהש סוואט י"ביר

 םידגב רושקב ;n ןמ לועפ ינוניב) הֶָּבּורמ *
 'וירוה .(ינש תיב ןמזב לורג ןהכל יונכ

iwליגמ א'עס 3^ ' «Dח"ר 'יפ םידגב הבורמ  
 ינש תיבב םידגב (nave Geom v23 םש 'ליגמב
 ג'הכ mons היה החשמה jew םהל היהש אלש
 היה טוידה היהש ןמז לכש יפל םידגב 'ח תשיבלב
 םירחא 'דב הברתנו 'ד דוע שבל םידגב 'דב שמשמ
 ע'ייעו 'וכו םידגב הבורמ ארקנ ךכיפל ג'הכ השענ
 נ'לבו -- .ךורעה לעב ררגנ m ^b רחאש חשמ

ninoטעומ הכפה  n^אל הבוומ תשפת :'ד  
 'ורי .,'ה 'כוס ןייעו תשפת טעומ תשפת תשפת
 1p "עיבש יורי הבורמ ןמז — .,מ"ד ב'פפ 'מוי

 .ג'עס 753

 תצובק ?bna" לעפמ תיִּבְרַמ ?jb Pap n2 ג
 1006 לת 2 ע"לב ןכו לגל םינבא

(Stelleתיעיבשב 153  (הימ n'5ג"פר םש יתפסותב ) 

 שלש לע שלש ןהש תויברומ שלש וב ויהיש דע
 :יעיבש) ימלשורי prias 175 ןרועיש שלש em לע

v5 sbג'עס ) C ysעשת ןמ ןינמז אתלת אדיבע  
yenשוריב 5/5[ )5( עבשו ןירשע תלת ןמ ןינמז '] 

 שרופמ אצוי ךכו ה"יחא]* 527( תויברמ
 יב .ל"נ ןכל ד"ער ר"לד ג"פ תיעיבש ימלשורימ

Dy ^bהפדה ספורטפא ע"ייע ותמגודו 'שוריב  
 B" דועו ומצע םשב ןכ b^ ש'רו SA ןויכ קתו

Cyn0 אבה mm) Gros Py» r"sיפכ .ןוכנ  
 — [םיגבאה .jb ^03 ונייה ם"במרה b^ ע"ל טפשמ

 ףנעו np אָתיִּבְַמ vm ס'לט)  תוויָּבְרִמ 2
(Zweig, Schósslingרימתב ינש 'פב  

 הניאת לש תויברמב ןיליגר .ולאב cuum אימ ביפ
 הברעו בלול pa .6ןמ ש ץע לשו זונא לש

no i30לש )* תויברמ םשמ ("ן יי ט ק ל מ (א'ער  
amyה"יחא]* | .הברע לש םילודג םיפנע 'יפ  

 ל"נה פ"ל אוהו .ומצע םשב 'כופב ב"ער 'יפב ה"כו
 ןוכנהו )0 יקח ויתוקיני 'טישפה 'קיתעה ןכו

 תויְּברמ 2— אירמ ל

"mהרטה :ר"  mopד"פו "ישוריק 'ורי  
inp]רמיא  ^on»ז ', (Uoםהישעמב לאל ורמהש  
iymונפ הרמהש . , ארממ ב"מפס ר"ב  

 — [םהרבאב

myפ"למ ל'נ)  Alo.הדולחו אמהוז 9922  
Rostלאשוהו  busםיעלותל ל"זר  

(Gewürmהאירה הכלה ףוסב 'מגב תופרט ולאב  
 ןב Dv אבא הב ינילפ ("אנארמ Gum) יילוח)
 תאצמנש המהב לש תעלות b jim^ (*יאפוד
 אושכד אנארמ CUD קרפה moo .היעמב היח

qosירווכד  ^b qnssרשבה ועילתהש ןיעלות  
 לארשי תב 'מגב ןידימעמ ps 'פב .('םינד וא

v»רג םושל יוגה תא למ לאושי ר'ת 6ויכ  
 המר יושב שבל .אלד (*אנארומ םושל יקופאל
 ה"יחא]* — ,ינרומ ירשב שבל 'גרת Cn ,ז בויא)
 תומשל 'א י'רתבו 'ו ,ה'כ םש העלות 'גרת ןכו
 'דמבל י"רת ys" ןינרומ שחראו :םיעלות 'כ .ז"ט

 — m] ,א'כ "ירבדלו 15 ,ד"י

 הלעמל :ב"י תבש Kopfseite) מ"למ) תשָאְרמ *
 ,ויתושארמ תחת :ח'ע 'מוי ,ויתושארמ

 תושארמ ד"ע Y^ is 'וכרב 'ורי תולגרמ וכפהו

 .הטמה תולגרמ . . הטמה

i2יברע לעפמ)  pop ooהז ךותב הז הכיבס  
(das wirr übereinander Liegendeלש  

 ,6 נבר y3' 6יכ יכוס r5 גיפ תולחא) םינבא

i05 ₪פ'לב רבירמ ל'צ ילוא)  Abo. 
 ep דירורמ D'53 תיראורמ יולהעפב

 ילילג וידי קוספב 'גרת Gerle, Edelsteine םינינפ
 .גבירמ by ףילג "mn qo» C 5 שיהש) בהז
 םש ושא 'כ ,ח'כ 'ומשל 65 ^3« ה"יחא|*
 .אחלודב 'ב י"רתבו אלריב 'א י"רתב גבירמ תמועל

queniאוה דחא הזו אתילגרמ .אתינגומ הלצא  
cyפ"ל  "mבוט חקלבו ל'נה  ^wרצכאמ הפשי  

 י"ביר 'גרתכ אוהו ץראברמ תוכופה תויתואב אוהו
 'חה ימשב "יפה הז איבהו שישרת תלמל סוואט
 ד"טב pen (ה"צ רצ הוצת (xe npo רעבאב ש'ר

 יזיפ ריפדב ה"כ )? v3. ה"מגר ייפב היכו אנרומ גיונב )?  ,'טסקוב ייפע Yo תועטב גארפו 'מאו ליסאב יפדב )!

 As יריסא ארשבד ינרד םיעלות גיונב )^  .יסאיד ביה ייכבו יאסוד רב ףסוי ^ גיונבו ?oco ^ ט'ק י"כבו האלחו
 תלמש הארנו כיע יירש אל ןינררל not) ףד אקילייגנא ייכ ץבוקב) יייכ הימגר קיתעה ןכו (.וינק (arm ןרד ע"ייעו
 אקילייגנא v3 ץבוקב) m/s ייפב né» b אנרומ גיונב (5 .קיתעה אל היימגרו ינרד לע תורוהל המינפ ןוילגמ האב םיעלות
 ךברמ עיייע רועו שימו שיע )9  .וסרג אל wm םג ילואו ןייצ אל iro ףד לבא cwn יילוחמ היאר איבהו rs) ףד
 הייב (? .יישרל םתוימה vba היכו תויברומב ע"פדבו תויברמב ןוכנל םשו ב'הו טייק ייכב «nU (5 .ךיה x«i (* .ךבדנו

 .תויברומ סישב לבא תוינשמב היכו )!* .ביהו ט'ק "23



(omms 

OW = 5—nme? 

nnאתוחצב היגירומל אימלוע ןושל קבדיא . 
  ימגתפו 'גרת ג v3 שיהש) יכחל קותמ וירפו
 ה"נכו ה"יחא]* ,יגירומ לע ןמיסב אתיירוא
 ; א" ,3^ ;'ל ^ בויאל ;ז"ט ,ב"כ םילהתל 'גרתב
 וריי 'דמבל 'א י"רת ;'ב ub ;'ט «ay 5 .,'כ
 ריכזהש ילבמ) ס'שב 'ומוקמה ינשב י"שרו -- ז"ל
 .המהבבש רשב לכ mena יגירומ b Cmn^ תא
 < wan כ'או 'וכו ץרח גרומל המוד אלא קלח וניאש
 ךירבד תתנ זא ושוריפכ םא לבא ז"חא אבה 'עמ
 קלח וניאש המהב רשבב שי הברה יכ ןירועישל
 םדא לש ןיב qn קר יכ הארנ ל"נה 'גרתמ לבא
 r£ ע'למ ילוא ר"עפלו ssi 2 המהב לש ןיב
 הנאו הנא ךפוה אוהש i &» ונממו nea קור
 | -Sich hin- und her ג ^ p'bb קתענ ןכו

ME 527 wülzenארקנ בטיה ןכלו הנאו הנא 3  
 סעלנה לכאמהו קורה םוקמ 'מולכ אגירומ ךח
 לוגלג י"עו טשוב דרויש דע הנאו הנא לגלגתמ
 = "  דמוא יתייה יתארי ילולו ,ול םעטי לכא ךחה הזכ
 = = .אגירופ ומכ אוח ף"מוב תויתוא mons אגירומ יכ
 NO ךח יינקז 'ע וקיתעה ןכו okouYt י"ל אוהו

 -- ^Q] יה ש"הש ;'ג ,יה.ילשמ ;בייי ,יכ

 Dresehwalze השיד ילכ ow מ"למ xy =) גרמ
 Carm ד ק ולאד ג'רב הרומתב עי ע"לבו

n^ menmיפא (*(ו"כ ביי םירב תאכו אשת  

 אתא יכהל ngo אשת ךל רמא, b" והייגירוממ
 איבהלמ בכעל יאשר התא יא לגרה עיגהר ןויכד
 ןמ "פא םתוא לוטת דימ אלא ךירדנו ךישדק
 ןרוגה לע ןמצעמ וסנכנ 'יפאש 'מולכ ("והייגירומ
 . םתוא npn mm םיגירומה לעו האובתה לעו
 = (Gt םינירומ יאמ ,(""הריחבה תיבל םאיבתו םשמ

C» v2אלוע רמא ') nesוזטק ייחג ןברוט לש  | 
C302 immoןכרפ )9 ייפ 35.  us col ]| 

 BUS Db ann )5023 יא m5 ביש רקבה

 = לזרב יצירחבו )02 08 (?yv ץורחב אל יכ —
oan iv)אלזרפ יגירומ 'גרת (א'ל . r 

 == "עב ןייצל "w ןינעה nm וניא וטמש יכ 'גרתה
 וסינכהל וניברל היה אל תוחפה לכלו ומצע ינפב

plןיבו ס"'ש לש םינויצ  unnב'שמו 'יעשימ . 
 ילכ אוה גירומ ,גרומ 'ומוקמה יהלאב יכ א"ל ,ב"י
 SUN ןינעמ אוה וטמש יכ 'גותו מ"למ השיד

(io ,אציברמ עיויעו  ?) לבא מ'אדבו ליפאב יפדבו י"כב ה"כ )5  .תנמוא ייפו ייתינברמ י"שר ייגו יאוה היתניברמ איהה ג'ונב 

 ב"פ 'וריב לבא ש"יר רחא ו"יו ילב וניבר 53

 תויברומ שלש ונממ ענמ :ו"יוב כ'ג "יא  ,ר"לר

 DYN י"בבו תועברמ ב"פר 'יעיבש 'פסותבו 'וכו

 ג"לד א'פס pas ^v" דיחיב ןוכנלו )?(  תועירמ

 א"פ הלרע 'וריבו 'וכו אתניאתד אתיברמ אדה ג'ע

 א"פ 'ורשעמ 'ורי ץובקה ונממו אתיוורמ s^ .א"סד
 — [הצקומבש היינש תויורמ ורוישמ א"ער ט'מד

 ע"לבו erziehen לדגמ b" יבר לעפמ) אָנייִּבְרַמ .

erzogen \ 9% ;*תישארב) ידילי (לדוגמ  
 זז םש "רת EE (a *n3"b 'א י"רת O9 דיי

 6/5. .M2 32; ירמבל us) יקל ל בש
 'טישפה 'קיתעה ןכו Erzieher ןמוא 823 ס"לבו
 ,אתיברמ ג"ונבו 'גרתב («bu 0" 'ג- ילשמ ףולא

 אָתיִנָיִבַרַמ p'53 ומכ ל"צ אתיינברמ =ו תיינברמ
 6 איל ק"פב 'ישודיקב Girzieherin תנמוא

 Cw אתיינבומ םא יל הרמא ייבא רמאהו
 אתיינברמ C92 י"רת Cb .יח ,היל תישארב) הקבר תקנימ

 ^33 ל"צו אתייברמ 3233 ה"יחא]* ,הקברד

 תקתעהל 'טישפב ה"כו אָתיִנָיִברמ an^ רקיעו ךורעה
 — ["שודיקב י"שר p») (5,7 m^ תנמוא

npa) *תפסותמ ןויצב 'ב תויברמ ע"ייע ץובקה ' 
 ,ב"פר ייעיבש

 עבו (bye אָתּועְּברַמ .אָחיִעְּבְרַמ ,אָּתַעַבְרִמ *
 das Lagern, die הציבר מ"לב "5

:xYy 2'3 Gagerstütteוניבר 'יגו 'ב עבר ע"ייע + 

 סומע 'גרת ,היתועברמ ןיזח 'ג ,'א ינש 'תסא 'רתבו
 ,היתעוברממ 'ד 23

 ד"י ,ד"י  תישארבל 'ב 'ורי 'גרת לג אציברמ *
 ל"צש ל"נ mms יציברמ ותיב דילי

 ,אנייברמ ע"ייעו 'א י"רתב 'יאדכ היתיב ינייבר מ
 gx םע וא יוועל 'ה תערכ ץיברת ey ונינע ןיאו

mm —ץבר ע"ייע הרות ץיברמ ונינעש . 

(Gaumen qf ^b Ni" 215האורה 'פד ג"רב  
(Uy? no ma» |איצומה 'פבו  j"רורצ 'מגב  

 םדאה תא ןיאיבמ םירבד הרשע (b nit) ןבא
 qn ^B .המהב יגירומו דע 'וכו תוינותחת יריל

 C5 7/28 אמצב וכח לא piv ןושל קבד ,המהב =

 ריפדב ה"כ (5 .ל"גה קוספב ארקמב 'ילו המש nón ni עייפרב לבא ייכב ןוכנל הייכ (% .ןירשק ם"טב יציניוו nb רדפדב
 ןהייגירומ יציניוו יפדבו bzw םוייסה םשו (ב"ערו א"עס ז"כר ףד אקילייגנא יייכ ץבוקב) הרומתל ה"מגר B^ קתעוה כ"ע (5 .

 אריהנ אלו ש"מב וליפא היד םש ירומתב יופסותה תישוק בשוימ הזבו .ךורעב לי'צבו הדובע ונייהד ןהב שודל רופא ןיוכתמב

 .םייוגישה (vg ר"ע ריח )9 ay vabun ,ריפרב )^  .עיבשפה כיג ןייעו כ'ע הדובעב אוה רופא ירהש

, 



; j j T2 ut / / p " 

 )= (אָלְגְרַמ
  fiwד

 תוארגדומ ולימה "גה ו"נרת זמר 'ר 'ילהת 'קליבו
 b'3 ^5: הזה לועה םהילע ונתנש ןויכ ץראה לע
 ,marchisus, marchisius 'צמא ר"למ תואזגרמ ^3

maorquisiusזוחמ לכ םוחתב הנידמה לע דיקפ  
.Markgraf 

mmis *ןזרג ןינעה יפכו  (Axt, Beilורי ' n3w 
 .שד םושמ הייזגרמב תתכמ דכ .י'ד ז"פ

 'גרת Gornig סעכ b" 1 לעפמ) אָחיִנזְנְרִמ *
 ה"כו אתינזגרמ )^ 62 יילשמ) סעכ

 D'mbn 'טישפב

"bs boo bano sore apoyo =| לגרמ 
Perle p.xpyé)uov == 6066 םינינפ 

 ב"ר ש"מ y Edelstein""' הרקי ןכא םימעפל דועו
"àגיל .תישארב) הטישק (םינפב , Ceגרת ' 

 (יב יח'כ (ot^ הפשיו C 1533 מ Cn 0 'שורי
 א'ס) ןוטילגרמ ןולוא .אתילגרמ 03 'שורי 'גרת
 אתירגרמ ב'א) — ,(*ןולוא 'עב C כ'רד יתקיפפב
 תדלונה טרפבו הרקי jw po לכ om" י"לב
 יילל ןויכ ב"ר ה"יחא]* — .(םי בלב שמרה יעמב

"Tw" Perle = 0000006 )0006(0000006  

margarita $523 Perlmuschelדוע 'צמא ר"לבו  

margaritum, margaritionתקיספב ןוטילגרמ הזו ' 

i48ןולוא 'עב יתנייצש תומוקמה רתיבו ל"גה  
 (ךומסב יייע ישוריב ילגרמו) ז"לב אלגרמ יכ עדו ,ש"ע

 שארב ל"נה י"ל תביתכ תמועל אוה תילגרמ ג'לבו
 רשא י"ל תארוהב םג וב ןישמתשמ לבא ךרעה
 הפשי 'גרתש המ nn הרקי ןבא ^D 5^3 ריכזה

yבוי תדטפ  m2אלגרמ (טיי  pvדכדכ  
 (יז ,היכ תומש) םהש יננא .ןילגרמ (בייי )"3 ייעשו)

"anןילורופד ןיילגרמ  vyי'רת  mwט ,ח'כ ', 
qe(גבירמ עיייעו) 3^ , myםינינפ תקתעהל אוה  

 job ראות ודצב שי םאו ,ןיילגרמו חיי vo .בויא)
 זא )255 יא (Um אתרקי וא ("י יט"ל תומש)

 הנינע ןבט ןינבא לצא לבא הבוט ןבא הנינע
 : 'ח ז'עב ה"נכו -- 'ט זיכ יקזחי 'גרת יייע) םינינפ

 ס"ש "5 'יג יפכ :ז"ט ב'ב ,אבט ןבאו תילגרמ
 תוילגרמ א"יפ ר"ב הבוט ןבא ג"ונבו הבוט תוילגרמ
 (םינינפ ומכ) דיחי תארוהב ץובקה wu הבוט
 ןבל .ה'ע 'מוי .א"עס 'ג 'גיגח הבוט תילגרמ ומכ
 ,תילגרמ יפיט :א"מ הדנ .'ח דג ע"ייע תילגרמכ

ovב"יד ט'פר תוכרב  Tyהל תילד תילגרמ  

 מר לגרמ — גרומ — גרמ

 ה"מגרו) וניבר תטישבש עדו — ז"חא אבה ע"ייע
 י"שר כ'ג qon (הרומתד הז b" קתעוה ונממש
 רב קחצי ר'הו דע ש"ע voy וגישה 'ופסותהו ש"ע
 התוערל רתומש םוקממ 'יפא והייערממ 'יפ רואינש
 ש"ע ירפסמ היאר ואיבהו ל"וחב ונייהד הלדגלו
 והייגירומ ןמ "פא שרפמ יתייה םהירבד ילולו
 א"ל והיערוממ "יפא 'מגה תעצה וז יכ א'עב

 ומכ שממ ונייה והייגרוממ ד"עפלו והייגרוממ =
 רשא הערמו רפא < b^ 'עו פ"לב יכ והיערוממ
 אב והייערוממ כ"או תומהבה ןילדגו mum םש
 והייגרוממ לע תורוהל (המינפ אבוה ןוילגמ ילוא)
 ה"מגר לבא והיערוממ סרוג היה אל הארנכ וניברו
 ,י"שריפכ "פו א"ל סרוג היה םש )"5 ץבוקב)
 -- [אבה 'עב הטמל y" .גורימ טשפומה םשהו

 הטמשה ןינע ס"לב רַנֶמ תויתואה ךפיהב) גרַמ *
MY vivi יו; n 277). וטמשו 'נרת (stürzen 

  mam) (Ceםדוקה ע"ייע  mbרקיעו ומוקמ ןאכו
 . "anויט 27( הוטמש 'גרתה קיתעה ןכו יהורגמ

 גירמתיא לעפתאבו 525 ע"ייע דועו אהורגמ (גיל
 םירבד) החדנו תקתעהל  0n 0אוהש ל"י ןא

»abstreifen, abwischen 6.600 י"למ 

iw *ע"למ)  Q^הָעְרַמ  abweidenי"למ וא  
(abpflücken &uéooז"יד ג"פ האיפ 'ורי  

 וגיד ייאו 15103 בייחו ותלחתב בייח גורימה נ"ער
 ןילצב קילחמה ('ג 50 האיפ) ןנינתד אדהכ . + גורימ
 : גורימה 'מולכ 4025 ןישיבי םייקמו קושל ןיחל
 mb םדוקה 'ע לש 'גרת 'למ p^ צ"האבו .ףטקמה

"T חיכומ הזו גראמה 'יא א"פס האיפ 'תפסותבו o 

 י"רה 'יפ אוה ןוכנ הז י"פעו ל"נה י"ל לע רתוי
 והייגראדמ 'יפש וליפא ^n"? g הרומת 'ופסותב

 ,ש'ע 'וכו רשב תולד ןה 'יפא

 nnb ןיבו DYDPN ןיב Margiana זוחמ) ןָאּוגְרַמ *

 : א"ל r'y )380 רעיוביינ ןייע איִרַא =
 י"כב לבא .ןאוגרמל עלקיא אנסיב רב לאומש בר
 קיתעה ןנחלא 'ר 'סותבו זוגרמל 'יגה ןעכנימ ס"ש
 ףוחב דחא יא יכ עדו ,(מוקמב 070 ןאזג רמל
 טרעננאמ 'ייע Margastana ארקנ הנאיזוזו תיסרפ

 ,899 'ב ,ה"ח איפארגאינ

 וליטהו wi Tb ב"י רומזמ שיר ט"'וש תואזגרמ *
 ,הרותב וקסעי sow ץראב תואזגרמ

(iףרח עיייעו העמו אפרוח ייג כ"ג םשו הטישק עיייעו  vm)יא עמ 'עו (.ק"ת . ?( m3יירתב הייכו ביה ייכב ןוכנל  

voaאתילגרמ היכו לגרמ ע"פדבו אלגרמ ט"ק  yaאיי ,בימ בויא תקתעהל הטישק  "yע"ייע )*  .תמרוקה הרעה  
amכ"רד 'קיספב ןוטילגרמ ג''הכו :ט'פ  DU 



eros) Son *ומכ םינינפ =< 'פו ע"לבו  
 לאשוה דועו 'א M ע"ייע אתילגרמ

 -Kostbares, küst א"דו רפומ תגהנהב רקי ללכל
Gicher Lehrsatzב"ב  Yepאפלא איושד אתינגרמ  

onה"ר ץובקהו  .v5רכזנ הזו אָתיִיְנִגמ ןקסמ  
 'עו אתיסכ ע"ייע Korall ונינעש אתיסכ לצא םש
 'פו ע"לב אתינגרמ ןינע ןכו (דילק cO אתיסב
 'ישודיק opem רקי 3 לאשוהו Korall. ל"נה

a^היריב אתינגרמ טקנ  ib mss Casp 
 ואל יא לשמ ןינעבו .לבבב אתינגרמ ןל וניקתד

oso]ךל  seenהיתות אתינגרמ תחכשמ ימ  > 
 ,'שוריה םג נ"שו (ריפ ,גיח) 'ב לד ע"ייע

p4 900% י"למ)  (Peitscheםכתא רסיא  
 הדרא ומוגרת C^ ef a אימ) םיברקעב

 .(םירזכא םיטוש י"לב p^ ב"א) — .ןינגרמב ןוכתי

pa pais *תפסות (מגמפסחוופ6מ ןיפירצ ' 
 ה"כו  ןינגרובהו ןינגרמה ח"יפ תולהא

 ןיגגרובה w^ 'פריא י"כבו י"מ ח'יפ 'ולהאל ש"רב
 -bordel 'צמא ר"למ ןוכנ אוה ילוא ןינדרובהו

n lum, bordellusהב רוגל הנטק  Sommer- y^p3 
 שקמ גראנ לס 6016 י"למ ילוא ןינגרמו ו
 הגראנ הכוס תריד ילוא ל'זר לצאו 'מודכו םינקו
 ,(.ח"פק ב'ח) ןגרב ע"ייעו ,ןיפירצ ןיעכ המודו םינקמ

 'גרת Guhe הולש ןינע הָעְּגְִמ מ"למ) אעוגְרמ *
 ,אעוגרמב «O^ aU בויא) עגרב

bus "yum *ט רמח ע"ייע א'צ פ"פ ר'בב ' 
 ,ו"לת ,ג'חב ש"מו

C'Tןייע ע'למ 455 =)  DV fiessen (G5ןיע  
;triefenע"למ 35  ;betiubtפ"למ ןידרמ  

 mpm) הוכמהו ןיחשה OU» ^y33 " 'פב (תומ
 לכא (GB 'ח יפב םיעגנב .ןיאמטמ ןניא ןיררומהו
 (?ןידרומבו חדקבו הוכמבו ןיחשבו ןקזבו שארב אל

"pומכ  ny»6ח'כ  pyםינהכ תרותב ןכו הדרמש  
 לוכי "n^ a) ירקיו) ןיחש ) קרפ יג ישרפ ייעגנ)

 החותפ הכמשכ דרומש ללכמ אפרנו ל'ת דרומ
 יעישת 'פבו ("רוע אלב הארג הוכמה רשבהו

 לזר 3 .ןישרופמ ע"פדבו טייק "33 היכ 6

 ר"פדב לבא מ"אפד לש ררסה רחא ונררגנ )7

 דרמ - (אָלְּגְרִמ — לגרמ

 .ייל ס"ש י"כב לבא םישב ה"כו הנביד דוע ע"פדבו טק ייכב
owליר (+ .בר לש ,אבר לש ,ייבא לש ימיר  pin5  .יוכו הירב ינא ורמאש ( mésתונמוא ע'פרשבו ריפרב . ^( sy 

 :מ"ק תבשמ ןויצ (דיל ,ביח) רזב עיייע ,'למו םירדה ןכ וארקנ רובכ

v oseליזת אמש ג'ע ו"מד .ב"פר םילקש  
 זייט T, תישארכ) רהצ ראובמ א' us ר"ב ,תילגרמה |

 ואיכ ,יג פש) רוע תונתכ כ"פ ץובקה ben ,תילגרמ
 :הנאצ 'פ ר"שהש ב"יפ ר"מב ,תוילגרמכ םיאנ
 ינש 'פ סשו ,תוילגרמו תובוט םינבאב תועבוקמ
 — תובוט תוילגרמ יתש ול ויהש ךלמל ךירש
 ןמ ילגרמ )3/27 א"פ יאמר 'והי רכז ר'אלב דועו
 me 'ומורת 'ורי ןייע דועו תלפנ איקרס אכלמד

m3ירדנ .'ורי .ד'ע ' ibd ybדהנס 'ורי ' vp 
 "4 :המשנל לאשוהו .רוח oe ר'תסאו ,ח'כד
 אנא .א"מד ב'פ ז"ע 'ורי i'y ב"לד ט"פס 'יאלכ
 :הכלה לש אעומשל m 'וכו יתילגרמ דבומ
 אתילגרמ אד ןיעמש ןניוה po התאמוט 'פ ר"כיא

yp mmלקשמב אוהו אתינגרמ  wbלקשמבו  
 00/00 -u.xp = סיִטיִלַגְרַמ] (סוטילגרמ) ינוי

 — [ח'ל פ"ס ר"מש ו

 היה תוליגרו לגרה b^ לגר לעפמ אָלְּנְרַמ =) לגרמ
 gewühnlicher םנושל לע | ליגרו .םהיפב

(Ausspruch, Wahlspruehארוק היה 'פד ג"סב  

 הירב ינא (6'ןנ ברד והיימופב אלגרמ ^O תוכרב)
 ('ןיש רו פמ ה ןלוכ םיטכחה תוליגר ןושל ייפ יוכו

 ןיקיזחמ ps םלוע ידוסי 6ןהש י'פעא .('ןא
Ouילעבכ | 'ירמוא  הרותב טקיוחהב ןמצעל  

 קס עתמ אוה הירב ןמואהו הירב 38 ונא C תוינמוא
 תופאלו nne רוצקלו עורזל שורחל ותכאלמב
 םיחבזב .דמללו דומלל יתכאלמב קסעתמ ינאו
 237 הימופב אלגרמ «Cr םילוספה לכ ק"פסב
 שי ייחבזד am ה"יחא|* = וכו אנינח 5 ימיד

 הימופב אלגרמ :i 'דהנסב י"שריפש ומכ שרפל
 אלו ויפב הזה רבדה היה רורס 5m ^51 ןנחוי 'רד
 העומש הלביק ךכ אלא אתיירבו הנשמב האנשש
 'דהנס 'תפסותב N^ ןנחוי יבר תעומשו כ"ע וברמ

P 2g 

 / תושארמ וכפה 'יפ) אתַלג"מ ,תולגרמ 66
 . (Fussseiteו"ד ג"פ 'וכרב 'ורי ןייע

 ה'נד ד"פס ינש 'שעמ 'וריו ,תושארמ 'עב ד"ע

^paאתינקמ . 

n3 

vmחרקהו ם"טב יא ישרפ א"פר םיעגנ עירזת ארפסבו ע''פדבו ט"ק יייכב ןוכנל הייכ )8 .תעדרמ יע רחא יעה הז רדסנ . 

 תומוקמ ינשב iai ינשה  ןויצב ע"פרב ה'יכו ןירירומה הנושאר םעפב טייק ייכב לבא ב"ה ייכבו ט'ק י"כב היכ (?
 .ללכ רועה םרקנ אלש :דרומש nv כותב ד"בארה ייפ ןכו )7 ,ןיררומה ב"מ טיפ yx" רועו
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 ג"שר 'ושת 'ייע ועו רסומ nob : תודרמ תכמ
^D DUיפבו א'פק ' mooךורעה איבהש תודרמ  

 'צ p^ םש ןינע בחורב v wis" לאשנ
 T) הרעה (y" ךורעה b^ רוקמ obw ע"בשפהבו
 'מל ךורע דומיל כ'ג yn"  ,ב"ירגה יניעמ םלענ
 ןיכירצ וניבר ירבד רתי םגו — :א'ל דצ תבש
 ףא דחא Tw גוסב ל'נה םינויצ איבה יכ רואיב
 p (m3" ז"עב) דרמ יכ םינוש םיגשוממ םה יכ
 "nb תיחולחל ;pip D 0. ע"למ ר'עפל
 דועו לזונ p^ דרומ . . ןיחש הזו דרומ ינוניב ונממו
 ייעגנ םיבמרהל nbi "y םורק וילע הלע אלו חל

veארפסמ חכומ ןכו (ה'מ  ynיד ישרפ 'יעגנ  
 לוכי שא mob ,ד'לד re םיחספ 'וריו 'ז קרפ
 פ'ד א"פ ק"מ 'ורי moon mmb ל"ת (* תדרומ

ivyןיחש  menmןידרומה ץוכקהו  "pםיעגנ  
 .א"פ 'א קרפ 'ר םיעגנ ארפסב ה"כו ליעל ךורעב
 ם"במרהל טייפב כ"ג W^ ןיררומ ן"'ישיר 'בב ^3

iywתורוכב 'תפסות ראותהו ח"מ ו'פ 'יעגנל  

 תוכרב דירמד רע ןינעו -- Ü תוינדורמ ויניע ה"פר
 ןינעה יפכ ןוכנ b^ רשאו ךורעב טמשנ רשא .ד'מ
 ותעד ףירטה 2^ ע"למ ד"עפל אוה ותעדמ אצי
 DN יתייה י"שרו ךורעה ירבד ילולו י"שריפכו
 איקמש דע לכא 'מולכ איקה \ע/< פ'ל אוהש
 מ"בבו םש ב"ב) ןידרמ תמחמ חרוב םגו — ועבש יד
 יסרפ לעפ לש (םשה שומשב םגו) רוקמה אוה (.טיל

"Uy sterben ni Olמ"ב י"שר  DUם'בשרו  
 wp*5^) אכיא אתשהו ,ז'יק ק'ב 'ייעו .םש ב'ב
 'וכו mb ןידרמ ירמאו DOT תוכיפשא ידפקד
 ר'בב pow ןידרג i^ םייקל שי ילוא הז יפלו
 םירומ 03 O03 פ"לב םהינשש (''א"עפ

 — [התימ ןינע

 -widerspünstig, un 27« יברעו 'ופו מ"למ) מד

77D םשהו gehorsam, rebellisch sein 

 הדירמ  Abfallדרמ קתעוה 'גותב +(םינפב ןייעו
"p T "p העישפד אנשיל לכו ארקמ לש 

 ,ג"י 'ליגמב ה"נכו .ןמגרותמ  mewםילגרמ תצעב
 לא .ז"מק ב'ב .היכא תיב ילולגב הדרמש 'וכו

. M us TES M, Y ve Sas AP x 1% רי 2 . e 

 במר

 ,'ןיירחתמ 'יפ םירוהט ןידרומ ויה (ב'מ טיפ ייעגנ)

 ארקיו) iW תא ורשב רר ןמ poss ןירמוא שיו
 (;חיכ ז'ע) ןיאפרתמ 'מגב ןירימעמ ןיא 'פב ('ג 6

 הצור ש "פ תבשב הלחוכל רתומ הדומש ןיע
 דציכ פד ג'סב 6דוומש םדאכ תאצל

 הוה] 6שיקל שיר Ceo תכר) ןיכובמ
 'פב — ותעדמ אציש ([דירמד דע ליכא
 (m$ s) הקזחל mun 'ג 'מגב םיתבה תקזח
 — תושפנ תעיבת עבתנ 'יפ ןידומ תמחמ חרוב
 תוכמ הקול C'o תנש) השעמ 'מגב הריכ 'פב
 לע אוה אתיירואד תוקלמ, s^ )5535315 תודרמ
 תשלושמ הכמ ןניעבו הארתהבו דמואב ןיואל יבייח
 'ימכח ורמאו ונכי םיעברא ('ג יה"כ םירבד) 'יתכדכ

 רבועש b^ לבא םיעבראל ךימסה pis (ב'כ 22(
 בלול השע הכוס השע ול רמאש השע תוצמ לע
 אלב ותמשנ אצתש דע ותוא ןיכמ השוע וניאו

 תוכמ ותוא pip המלו תשלושמ הכמ אלו דמוא
 דומש (.ג'כ ריזנב דועו לינה יומוקמ (y"  תודרמ

 יעגנבו 'גרת ב'א) -- .(*"םירפוס ירבדבו הרות ירבדב

 D NUM^ ינב תודרמבו ^O ,'ז ג"ש) םדא 533

 אנאו (דיי .א"י (2n WD) רסיא ינאו 'גרת ,רסומ

 ס"למ אוהו ידריא אנאו ג"ונב ה"יחא|* | (הדרא
 תכמ כ"או אתודרמ ס"לב pem 'ה דר ע"ייע אדר
 'גרתב ה"נכו .'ה דר 'עב .ב'רכ רסומ תכמ תודרמ
 ;'ז .'ג ;'ב יא ילשמ n "y רסומ תקתעהל
 'א י'רת ןכו 0035,33 ר"מ בי"ב ב ב
 'גרתו .אתודרמ sns : תורסמ אל .'ל ,ג"ל 'רמבל
 quon ןוניא ודרמ : תרקב 'כ ^ob 'קיול 'א 'ורי

 תודרמ ב"מפ ר"משב שרדנ )025 תומש) דר ךל
 שרדנ ^D) ייד תישארב) 'וכו דריע ןכו ,ןיכירצ םה
 ,דורע ע"ייע 'וכו ןה תודרמ ןושל ןלוכ ג"פר 323
 רתוי םדא לש ובלב תחא תודרמ הבוט .'ז תוכרב
 םינויצ ןייע mms mas ןינעבו .תויקלמ המכמ
 תוקלמ : ג'נד ד"פר ריזנ 'וריב ןכו 5 הרעהב הטמל
 ןיטבוח תודרמ תכמ 'וכו תחא רסח םיעברא הרות
 הז איבהו (wb אצתש דע וא לבקיש דע ותוא
 הנושת יועש 'בושתב ג'הר רחא ןנגיסב 'וריה

^oןוכנל יפו ל"נה תוכרב כ'ג אבוה םשו ו"ט  

, 

 י"כב היכ (35 : ח"כ זייעב יישריפב שממ היכו יציניוו 'פדב קר היכ (? .ןידחתמ פייטב ט"ק י"כבו ןיירהתמ ב"ה י"כב ('

 עיפרב םג י"כב םג טמשנו ליצכ f) .םמוקמב אלש םירוקנה y" שבושמ םשו ישמא ייסאב PO ריפדו ביה טייק
 : אימק יילוחו ביעפ nos vn ןייעו .ה"מ 'ובותכ ovi תומביב 'יא לבא פ"שב ייל (5 .ותעדמ אציש ייפה בש וילעו
 ל"נה יומוקמב ייאו יתאצמ אל cw לבא גיה תבש 'להמ ג"פ מי"מב םג סייד לעב יפכו pon ons פיש י"כב ה"כו )^
 םיטב לינה mob" יוריב (5  .נישו תוקלמ yy באז ןימינב rni אבוהש ןואגהל ךייש ייפה הז (* .תמרוקה הרעהב

 ו מוקמב קיב סידו אה ה"ד .זיי ^u" יופסותו םש D'à יישר ןייע "גה רקיע וז )70 .תוינדוצמ 'פריא ייכבו (* ,תררגמ

(i!דג יעב רחא ייפ יייע  ^m)טילר ). 



nnet- me* 
 :'ג mu 'ופסות כ'ג "ייעו ןיוש /הבקנהו רכזה הז
 שי עהייוו ףועה sb ןה ולאו .אתלוגנרת ה"ד
 וללש תא זחא ולוכ לע ויפנכמ יופח ךורא בגז ול
 רד םגו ץראה לע הכישמב םא יכ החירפב אל
 -Wiesen ארקנש ןימה ותואמ "vw םימה תכימסב

weiheארקנה ונממ לודגו  Sumpfweiheםש לעו  = 
 < םודא והארמו Bohrweihe ארקנ םגא ב ורוגמ
 == wm הדרמ לש יונב יכ ייבא ירבד םינכ ד"עפלו

bunבטיה ןימה ותואמ ןטקהו אט גאד  Np) == 
 =  אמנאד אלוגנות use לודגהו אמגאד אתלוגנרת
 שוחד ייפ psg קיסמ ןכל ולכאו וסרד םהינשו
 .רנייהו רוסא אמגאד אתֶלוגנרת םג יכ  (רמירמ
 OR ם'לב אוה ד"עפל אתוריג (ness אתוריג

os (ele ehe =(שייר  vobןיפלחתמ  
 ורחב יכ ל"ג דועו | Weihe ףוע ןכ פ'לב ארקנו

ov 5nאתירוג ומכ ע"לב אוהש הדרמ  p'bsכ  = 
 לוגנרת ארקנש ל"נה ףוע הארמ כ"ג ראתל וצר
 = -- [פ"לב 22% pup ןכו םודא אוהש אמגאד

nbלעפמ)  ^b mmתודרל ילכ  Brot nen . 
"y schaufelהסנכנ הדרמ איבהל (םינפב  

ai]היכ יינעת) (*[םידיסח 'פד  pnm .G' »| 

 < ה"יחא]|* — .הדרמ ומוגרת (ד'כ ייל ייעשי) הרזמבו
 יימרי 'גרתב nr ארידמ 1753 יכ שיגרה אל ב'ר
 'גרתה כ"או 6ה"לק יג"ח) 'ד רד 'עב ה"כו 'ז ,ז'ט
 הנבנ םשה הז יכ 'ינעתד הדרמ לע היאר וניא
 ה"מגר 'יפב ה"כו תפה תוררל ילכ 'יפ הדר לעפמ
 י"שריפ ןכו (אנליוו ם'ישב םפדוה וגממו) vm רשא י"כ

 ינש הל שי הדרמו pala = א"לאפ וזעולו ש'ע
 לטינ הדרמ ג"פ מ'ב 'ילכ 'פסותמ חכומדכ םיקלח

mmaאמט ארוניצה הלטינ ארוניצה ינפמ אמט  
 "עב .ע"ייע ארדמ תרזנ ןינעבו Com ינפמ

osg :ל  

mma *ר'למ ילוא)  Excremient, merdaדועו  

Cyה'ע ז"ע (םינפב : sobהדרמד  
 = = - י"שרו ,'ב p npn^ ןשיה 'מוחנתב א תררמד אנמ ה'כו
 = ןהמ ןישועו ןיברועמ רקב יעיפצו המדא 'יפ ז"עב
 אנמ [X^ ף"ירב ל"נה ר"למ man כ"או כ'ע ילכ
 ע"לב יכ ןוכנ כ"ג הזו אררמד 'טשוק 'דבו ארמרמד
 םיללגמ םילכ ןישועו Mist רקב יללנ ונינע 33

"yדועו .םש ש"רו ד'מ א"יפ ^55  b^הררמ יכ  
 ז"לק b^ תוטמ 'ליאשבו ,המרא qus ,2* פ'למ

^sלה ג'המו ,ארחפד ' Y^ארדמד עמשמ ,ג'כק רצ  
 'יגו בטיה ש"ע ארחפד אנמ אוה (ותסריג ה"כ)

 תוכלמב דרומ .ט"מ 'דהנס m תיב תוכלמב ודרמת | =
 : םש ,'וכו הלעב לע תדרומה ob תובותכ ,יוה | =

 ,הדרמיא ב"ער ד"פ מ'בו :םש ,ותשא לע דרומה ןכו
^vדומש עבטמ ד'ע 3707 א"פ ינש 'שעמ  

 כ"הויב ררומב : ה"מד n'b 'מוי 'ורי ,'ב בזכ ע'ייע
 הרותה :ל"ד me amm) ^v ליעפה ,'וכו
 .ילע ןרירמה הז . . דורמנ ג"כפ רב ,וילע התררמה
 "1535 ; ^ ,ר"כ 'קיול 'א י"רת יייע 506 :ראותה
 ייעשיל ;א"ל ,ו"ט ב"של 'גרת ץובקהו ^s ,ד"כ
 ר"אלבו mon ע"ייע ג"כפר 3/3 — 2^ ,ג'נ ;'א ,'ל
 (ביי ,יד ירזע) אָּתְרְרַמ ,'כ ,'כ 'ירבדל 'א י"רת אָדרַמ
 ע"ייע לבא אתררמ אתשנכ .ו"נד ז"פ ריזנ "ורי
 (mo ע'ייע אתדירמ א"ער 'D יילוח — .שנכ
 : ךכרד .ה"ד 'תחיתפ ר'כיא Sca לקשמבו
 T QUD" 'ובותכ דֶרָמ םשהו .אְָתאְָדיְרִמ ךידבוע
 תרגיא .ט'נד .א"פ 'שוריק יורי : ל"ד :ה"פ 'ובותכ

c c3דוומנ ב'טפ םש ,דרמ ןושל ג"כפ  
 ימוי ץובקהו (ליעפה ליעל 'ייע) םלועב דרמ רימעהש
 n/ בויא) םעשפ 'גרתו ,םיִדְרְמה ולא םיעשפ :ו"ל
 טשפומה םשהו (TD) ירוס לקשמב imma ('ד
 אלא ^E^ n) ילשמ) עשפנ ןיאו ח"יפר ר"דמב

meo mp maoר"ב מ"למ  epא"ש 'גרת ,ז"נ  
 ,(ס"לבו sme 'ל /2

pm 4 פ'למ ד"עפל s =( דרמ CDM 
 םשהו ^ yראתל טרפבו ףקות

 היפיעסב 'גרת zeugungskrüftig) אדילומה חכ וב

 .(nns .אררמ הכוסב 0 2" ?v" הירופ
 nb עדוי יניאו יתאצמ ךכ ל"זו בתכ ןמגרותמה
 ךובנ היה 61 xm ר"תמעב יוועל noa כ"ע אוה
 בשוימ ל"גה 'יסרפ הלמ ןורתפ יפל לבא ושוריפב
 ןליאל םדא לש cows חכ לאשוהו וירוב לע
 אוה הכוסו — הירופ והזו תוריפ ואיצוה ויפנעש

— [ny e פ'למ 

 31 Weihe ארקנה ףוע 5,« ע"למ ר'עפלנ) 79
 ינמיס 'מגב תופרמ ולאב C אקיפס (םינפב

 ה"יחא|* — (ףוע ןימ 'יפ ב"א) ביס יילוח ףועה
 הנומש יסא בר רמא אקיפס אדרמ ס"שה תעצה וזו
 אלוגנרת ייבא רמא 'וכו אדרמו 'וכו אבוח ןה תוקפס
 ר"א Nb ונייהו אוה mp'eb דחמ דח אמגאד
 אמגאד אתלוגנות הרוסא אמגאד אלוגנות אפפ
 'ופסותהו .'וכו תינומע אלו ינומע ךנמיסו אירש
 ןיבו הז pm ךכ םיאורקה םה םינימ ינש יכ ולעה

à 
 1( .זיחא אבה יעמ ר"טב אוהו איבהל : דוע יצינווו 'פדב ?) ( w/mליצכ (3 .תיעש ,ג"ח אתרג עיייע «' n.'א אפמ יעב

  (i,תרוניצה ;תורוניצה טרופריא יכַב

21* 
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 יילוח ,ב'ער '5 !nuo .ט"י ,האלהו .ו'ט ,האלהו | [wy ס"לבו ג < 'פו y/b py הפי הלוע ארדמ
 n'b 'ילקש s'y» nb Z'yb TD 'וחנמ :ט"לק
 ,ט"ל ,ל"ם ר"ב .ש"מו ןיפירצ ma ע"ייע לבא א"מ
 A"p ר"קיו ,ג"ל ip vow y ,ד"ם ,ז"ם ,ג"נ

msל ', x5ר'מב  n^ v" "pפ ר'שהש ' 
 'בר תור  .ךתמוק תאז 'פ nyv^ אל 'פ ,םינצנה
 b' ,טפשמ תעו 'פ ,םינשה םיבוט 'פ ר"להק ,ד"פ
 5337 ארומא םש ('כ ,יז ,'ו ,ד'פ ר"תסא m םא

uerb 533. yקץ ישב 1: ט"צ 7973" תבש  nc 
t2 Pteר"מ 'ישוריק 3 : "yורוכב י"שריפ ' 

nובותכ א'עס 'נ ק"ב ' B 

 seine Stütze, Krücke תנעשמ 'גרת) היִתיִבִדרִמ

'"yלע )0 'שורי 'גרת (םינפב  
 ב"א) — ,(09" (Ww» mov הכמה הקנו ותנעשמ

 טבש וז non "יפו היתינרומ לע בותכ ןריד 'חסונב
 םשו 'נ ןרמ ע"יע ה"יחא]* = quo yep י"לב
 םייקל שי ילואו 'ופו ע"ל אוהש ב'ד דגנ חיכוא
 פ"לב יכ היתיכרדמ תרי ת ו,א ה ךפיהב וניבר "ג

^b 292 D) eיושעה טבש ונממו ץע  
 - [ץעמ

ymהכה < יבוע לעפמ עצרמ לקשמ לע)  
 -mit der Lanzenspitze schla תינחה שארב

genתודיתי עקת דועו   bwהמודכו לתובב לזרב  
non => cwmרשא רקבה דמלמ ל'זר לצאו  

 der spitze eiserne OD "וא םירמסמ ושארב

(Ochsenstachel692.2 רופחי אל 'פב  pup. 

sobעדרמה ,. ^bעדרמה םירמו שורחל אובישכ  
monoןליאה יפנע והי הל הב שרוחש המהבה  

 .דמלמ 'עב ונשריפ עדרמ Cms ןיבכעמ
 py Gp רצ ה"רד 'תקיספ לע ןויכ ה"יחא]*
 ע"פרב .ןברד y my" תומוקמ רתי vw דמלמ
 אלו דחוימ 'עב 'וכו ונשריפ עדרמ 'יא 'ינושארה
 םש רשא 'שמא םופד רדסכ ןוכנהו המל יתערי
 וטמשנ ב"הו ט"ק י"כבו .ןושארה ןויצב ללכנ
 ב"עס ו'ט תבשב ה'נכו .'וכו b^ עדרמ jb תוביתה
 עדרמה יבוע א"מ .ז"'טפ 'ולהאבו א'פ םש 'פסות

y"yעדרמה ג'פר ב'ב 'ילכ 'תפסות ,'ב בע  
 'וכו ןכרדה לעו 'וכו ותצקמ לע ןיקשמ ולפנש
 ותוא הארק הנשמה :ללכה ןתנ ד'יפ ר"דמבו
 : שורדו .דמלמו ןברד ותוא ארק ארקמהו עדרמ
 ^m 'ורי .ץובקהו qam דמלמ ע"ייע העיד הרומ
 רמוא הזו דחא עדרמ אלט רמוא הז .ח"נר ב'פ
 ט"מק :ב"י תבש ,ר"כ ה"רב ,םיִעָדְרַמ ow" אלמ

wpסרח לש  mm! TTD y^"; Tópfererdeלכה  

 .ותסריג יפכ שיא שיא בשוימ =

 ןיגיחנמש .yy 2b ץובקה .55+ (yon איּררמ
 'פב Steuerruder, Ruderholz) הניפסה וכ

 מיב) וליחתי אלש דע 'מגב םילעופה תא רכושה
 תורבל 'יפ תורבלד אידרומ יכ )^ הבירצ א'עס ו"פ
 טושמה ומכ 'ו הכירצ 'מולכ םגא אוהו רהנה םש
 ,תורבל ארקנה רהנב תיגודה םיגיהנמש םיחלמ לש
 יליגמב לבא ח"כה ןוקית ey" י"שריפ ןכו ה"יחא]*
 החתמימל ךירצ b ss) רתסא אתזיוד "יו :ז"מ
 ןכו םואמ י"שריפ אל  תורבלד אידרומכ אפיקזב
 י"כב 3/3 by" .(אנליוו סישב) ps 'יפ וקיתעה אל

o'wאיבהש םינושארבו י"כ 'קליבו ןושארה י"עבו  
 וניבר ואיבה אל ןכלו (חימ רצ יליגמ) ם"ד לעב

 - [ע"בשפהב 'ייע

 עקבו חלפ 'גרת Glacke 1132 ןינעה יפל) 105 *
 עזבמו חלפד )? יאימק oon ץראב

 וא ידר לעפמ השירח ילכ cou אעראב אידרמב
 'עמ "ישיר ינשב 5 ע"לב wu ל"צ ילוא

)2 

 Db םשה ונממו אדר ירוס לעפמ) אָתיִרְרּומ *
 לאשוהו der Gang הכילה אָתְיְּרְרַמ

 ,טיכק יילהת) םתינעמל 'גרת (עטעסגפ םלתו הנעמל
 'גרת י"כבו איגר 'פדב ה"כ  ןוהתוודרומל ג
 'עמ ילוא וא .ןוהתינררומל «iu ןוהתווררומל
 meno לש יצירח nm םלת o^ ירר לעפמ םרוקה

 ÁN דרמ ע"ייע (Güchtigung אתּודרמ ,תּודרמ *

 ש"מו אתירנ ע"ייע א"ער ט'נ 'ילוחב אתדירמ *
 Amo סרג וניברו "יגה םייקל

2m *3 ריאי ןכ יכדומל א יטרפה םש) ( 
 (ישא בר לש וווד ןב לכבד ארומאל

0Wאוה יפרפ םש רתסא תליגמב אבוהש יכדרמ  
 ארקנ ילואו ןטק םדא oA pus הלממ ע"פל
 םרג b^ ח'לפ ר'שמ היארהו ותונתונע בורמ ןכ
 היהש רומא תאזה הלודגה ידיל אובל יכדרמל
 הלודגב ומצע הארש רחאמ . . העש לכב ללפתמ
 רעש לא יכדרמ בשיו דע 'וכו ובל coin אל
 תומוקמה הלאבו 'וכו ותינעתלו וקשל רזחש ךלמה
 ^ ^W :" 'ליגמ :וילע ל"זר ישורד אצמת

 «Ui Ni סישב ספדנ ונממו vn רשא ביבל v3 moa 'יפב היכו (* .תינטקו תלמב ('



ymבזרמ -  
 קרי .ט"ל 'יחספ  ,הפי jn 'p ר"שהש יייעו ךידי
 (היתדמ) הישפנד : א"כד ח"פס האיפ 'ורי לעפהו ,רמ

 והררמיו ח"צפ ר"ב ליעפהבו ,[היתרמ ל'צ]
 ע"ייע דועו .ותנודאל רמהש ןב כ "n תישארב)

d nis 

 ? — Ungehorsam) 'רמ לעפמ) הָרַמ 9 *

 ON רמ y ףוס p" השפחנ

 ym iu ב"עס ב"ס יילוחב י"'שר "יג הֶרַמ 3 *
 ,.ט"יש ,ג"ח) גרז ע"ייע

(Uebermuth (בהר לעפמ גועמ מ'לב wm 
 ,זיט :היל םילהת  גועמ 'גרת

 -berau ריכיש ןינע יור לעפמ) איורמ ,אּורְמ 1 *
 3^ .ט"ס םילהתל (?י"כ 'גרת 4

 יימרי) men 'גרת ;2 nv ג'ונבו אָּווִמ יתשמל
 Amb רמח um) יישר (ovy $5 ןושלמ ו
 'ירכזל 'גרת ,יורמו wem ('ט . : ("p" רכש 'גרתו

 .יורמ ילמ ןאמ 'ב 3^

Nm 2 Tרומ ומכ)  (Gummiharzםוחנ) טיט 'גרת  

 ילואו 'ציניוו 'פד "ג יפל אורמ ד" ,'ג
"nsעב 'יב 'ייע ה"מ ט"פ תואוקמב רומה םע ' 

sicקבד ןימ . 

 ןויצ ^ b y'"» (Gulbey 'וסו 'פו ע"לב) אורמ *
 .ב"ער ט'ק תבשמ

 ,'א רמ yy NDS .תּורָמ *

ND" +ב תויברמ ע"ייע אָתיווְרַמ '. 

p» yw py pvb ןורמ. mw םורימ. * 
 ,ר"וי ילב

 יהיו הכר תור Gauf y) לעפמ מילמ) הצּורמ *
 .'וכו הצורמב ויבא לצא הלוע mm :ימיב

 Rinne, Kanal רוניצ "5 .cl 'פו ע"למנ בָזְרִמ

 ויתוצק ינשב דגבב לופק ךוכל לאשוהו
Ginnenfórmige Gewandfaltungםיתבה תקזח 'פב  

ij6חינ  ps innלופפ סומלוקכ .הקזח ול  
 דרג 'עב ונשריפ רבכ 6ה'ע תומבי) רשכ בזרמכ

Cw)פב ' manמגב ' ^Bרופא (ז"מק תבש  ורשנש  

 ותילט םדא 6 ףוטעישכ, 'יפ תכשב בזרמ תושעל
 הנחיניו C לופיק C ךרכ pes היתוצק ינש \'לפקיו

npa )3 ^w maיפדב )! .ףטעתישכ  

nes 
&'ysה"כו תועדרמ '5 :נ"לב א"ער ח"מ תועובש  

 ל"צ ילואו תוערדמ ^Y י"כבו א"פ ה"ר 'תפסותב
 י"כבו ,6חיכ דצ 0"( ה"ר p^w י"כב 'יארכ תוגרדמ

 — [תויאדרמ ow 'פסותב טרופריא =

 גפכ Ae» yrbb קתעוה 45)  ם"למ) תעדרמ
 המהב המב 'פב Gattel) המהב לש טיבע

 ה"נכו ה"יחא]* — .תעדרמב אצוי רומח C25 תבש)

TS1107: 15; םשייייעו" ;םימעפ הברה 4499  

 תואו רומח לש תעדרמ .ד"ע ה"סד ג'פ "ירוכיב
 יכ יוועל 'ה בתכש ומכ אלו תישוש איה 'מ
 ןוכנהו וילע גישה אל רעשיילפ 'הו עדר ושרש
 תופלחתמ ף"מוב תויתואו ל"נה 'עו פ"למ אוהש
 pano רשא תילטו הסכמ הרומ הלמה תחנה רקיעו
 ר"כיאב ןינעה הזב "יא 'גושארה םצעבו רכה תחת
 הבו mb תיא אעדרמ ארבג אוהה onm 'פ
 'וריבו ןיעוקרמ 'כ עקר 'עבו ןיעקרמ עבראו םירשע
 ל"צו ןערקמ רשע ירת ב"עס ה'גד ד"פ ינש 'שעמ
 אוהו אווטסיא "יא םשו 'טשמא 'פדב 'יאדכ ןעקרמ
 'טישפהו 6ז'סק (NT '3 אווטסא y^"y הסכמ י"ל
 ילבו אתעדר :םיערקו א'כ ,ג'כ ילשמ הקיתעה

 רכ 'ע טשריפ 'הל מ"ואבו — אתעדרב ל"צ קפס |
 ]/93, [ ל"צו כג ד"טנ "יא

 ,אקרדומ ע"ייע 'D אקבְרּומ *

 רבדמב סוקמ םש אוהו (קותמ 126 bob) mb ג
 תותימ 'ד 'פב Mara Q'2 "e) תומש) רוש

 הרמב ווטצנ תוצמ רשע Cr? "wo ףדגמה 'מגב
 ביתכד ןיניד ןהילע ופיסוה חנ ינב ולביקש ^
 תבש טפשמו קח ול םש םש OU» v5 תומש)
 תרשעב 70 i^ m םירכ) n37^ םאו בא דוביכו
 רשאכ 6הדוהי בר רומאו ךוצ רשאכ תורבד
 רבד לכל לאשוה דועו ה"יחא]* | .הרמב ךוצ
 jn רבאתש דע ה"מ ח"פ xn" סראל מ'ד רמ
 ילואו שחנ לש "pos "b nb 'ו רמ ע'ייע הרמה
 אבש המ 'מולכ wm) "ps הלמל כ'ג ןויכ
 א"מ ג"פ 'ילוח Galle 1325 לאשוה my ,שחנמ

nip)םש ,הרמה  mb sז"ק מ"ב ,הבקינש : 
 לאשוהו .ש"ע 'וכו הרמ וז (v3 22 mae) הלחמ
 SNO קרז .ע"ייע ב"עס ip 'ובותכ «cpm המיאל
 )2 3/3 תישאר הירמה שרד לדגמכ 'פ ר"שהש
 א"ל p/p ר"קיו ז'לבו — .םלועל «mb sx ונממש
 תחתמ קותמ אלו ה"כקה לש ודי nnno mo רמ

  (iע"פד ראשבו ר"פדבו יייכב היכ  «noy )? vae pn,ב"ח ינועלל 68.

 .ח"ר ייפב ה"כו ריפדו ייכב ה"כ )* .דרכ דייטב mp 'פרב )5 ,לכקיו דיטב 'מאו ליפאב
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 hj אתבזרמ ומכ "יפש 5(! ע"לב אוהו
 י'שרו .ןאכב ר'פד 25 .c ץובקה vos רשא

ow "2323א"כ 'ד "טפושמ 'גות 23 איבה  

 'מוחנתב אתפזרמ ה"כו אתפזרא ג'ונבו אתפזרמב
npnגרת ןיפוזרמ ץובקהו .'א "יסס ' ^bnnbוג"ע  

 ע"ייע שבושמ 'חסונבו תובוזרמב ז'כפ ר'קיובו ^
 םיחפנ לש םגרוק וניבר 'יפ ףזרא ym .בלגמ

ovoיפב ' maה"כ 'ליגמל , ^U»)ישרבו (אנליוו " 
 שירב יתרמא רבכ ע"לב ותארוה py םש 'וכרבל

'ynא"לב ר"מאה ב'נש ק'העבו — יחכונה  = 
— [Hammer 

 * .'ב 'כוס יִלְבּוזְרַמ  yvy.ש"מו ילבזמ

 2r]b(Vor- R ס'לבו 0% ) ^j 'עו פ'למ) ינבזרמ
(gesetzter, Prüfektמגב .הליגמד ק"פב ' 

 ("' אתישו ןיתישו האמ nom Gy 'ו) וארק ךומסד
 ה"יחא]* = .םינודא 'יפ ("י מו ר ב אכיא ינבזרמ
 המל יתעדי אלו b^ י"שר י"כבו םיסכוד י"שרבו

 י"שריפל ןיב ךורעה 'יפל ןיב לבא — ןוכנה אוה יכ |
 תארוה רקיע לבא ךשמהה ןבומ יפכ קו אוה
 ש"אלל bob ןימוחתה לעב אוה פ"לב הלמה

'"y Markgraf127 ש"טע סעלרעפ [ — 

pem pu השוע לעפאב |o עילמ b» ub 
 י)) ))  (beschüdigen, schaden pt3 9%'םב

 Grb תמכ) ותשורג ריזחמה 'מגב ץלוחה
 ןידיעמ ןיא $32 ומביד ןווחא 2
 b^ הכמ וזרמד אימ ינאש Geop il) םש)
 האופו תלעומ הניאו היוכהו הכמה B^ ןיסרממ
 .היוכה pase qm םימה ("הכמה הבאש רבכש
 ומכ זרמ .לעפמ וזרמ b" וניברד הארנ ה"יחא]*
 , זר ןינעמ b^ י"שרו יובכו הקיחש ןינע ע"'יע סרמ
 יכ ל" דועו i3 'ינעתמ היאר איבה my ש'ע 'א
 po pup וזרמ יכ יתבתכש המל ןויכ וניבר םג

 -- [אסרומ ןושלמ ןיסרממ 'יפו דספהו

mmaמ"למ  ^pיכבל ןיב לוק תמרה ץ%+ ע"למ  
paולאו 'פד ג"סב (לבאל לאשוהו החמשל  

rms - anms 

 | םש m3333 ג"ונב ה"יחא]*

 | ייטיגבו 'וכרב ם"ש י"כבו pw 'ליגמבו אתפזרמב

 ומר

 תילטה ראש לפקיו רוזחיו C תילאמשה ופיתכ לע
 ןימיה ופיתכב הנחיניו gem vui לשלושמה
 תלשפומו הנהמו הנהמ תלפוקמ ותילט תאצמנ
 ןימכ הארנו הרדשה דננכ ללחו ו יפי תכ לע
 ויהש אתיילבב ('ישיכ רשק אוה «Cnm .בזרמ
 יסוכ םיבו אשיב התוא ןירוקו תוכירכ יתש ןירשוק
 םייסמ ל"גה םוקמב ms ה"יחא]* | .6"נאמ
 רמול ונילע הבוח לבא הז 'יפ יתלוז א"יו ושוריפ
 תלחתב ןכו כ"ע והונלביקש המו וניתובר ןושלב
 םדיב שיש וניתוברמ ונלבק ךכ ל"זו b^ רובד

nbspי"שר לבא כ"ע  N'y3 ^pףוסו .ש"ע  ^D 
 וילע ושקהו והמ n^ nav 'ופסותב אבוה ךורעה
 'ופסותהו בטיה ץרותמ ס"ש י'כו וניבר 265 לבא
 רוניצ ןינעבו — ש"ע ושקה ונלש םירפסה "גל
 'תפסותבו :ח"ג ב"בב "ימעפ המכ inb my "א
 ה'כו בזרמה םוקמ :ד"יד ג'פס ב'ב 'וריו ב"פ ב'ב
 ה"ק tn" ,אבזרמ mn" ביתיג .ט"ס "יטיג ר'אלב

 .ךפש ע"ייע 'וכו אביזרמ יתות יבתי אלד יאה ב'עס '
 יִבזִִמ א"עס ט'ק 'דהנסו ב"עס ה"כ ק"מ ץובקהו
 ,ב"ל 'ב י"הרל ;'ח 'ב 'להקל 'גרתב ה"כו — ירופצד
 ,ב'מ 'ילהתלו eymb 'ד ,ח"כ בויאל ;ןיבזרמ 'ל

 — Lame ג'ונבו ייבב 0/5 prre 'ח

Àj. ys) Steטבש &; | =  bmiץצפל  
 eiserner תכקמ «py אוהו רפע שוג וב

'b2 (Stock, Hammerךומסד 'מגב ןידמוע ןיא  
 תא ארוקה 'פד ג'סבו )5^ v5 תוכרב) רבועה |

 ןניחמ «ov» n»x [דמוע ל"צ] (ערפמל) הליגמה
 ונדמליב .היתעד ןיוכמד דע יחפנד אתבזרמב היל
 3m 25 לוט ג ייפ ךתלעהב cmm ךתולעהב
 היחרפו «mune איה תישענו רואל ךלשהו
 איה המרגמ ("אתבוזומב שיקמ יוה תא הינקו
 תבקמל pep לאעמשי 'לב b^  ('אדבעתמ
 .(" אתפזרא 'עב ןהמ e אתפזרמ א'ס Ü. אבזרמ
 ןייחמ 'גרת 0 vy םילחת) ןומלהי תופליכו לישכב
 ,(' ןיפוזרמבכ

 אבוזר א"פ םש דועו 'א qns ע"ייעו אתפזראב :ו"נ

me (tייפב )5 .ופתכ ע"פרשב לבא יחייר ייפבו ר'פדב ה"כ )^ | .ילאמשה עיפדבו הייר 'יפבו י"כב  omeהז ןינעכו . 

 by רובדה mor (אנליוו (pez תכשב nos sen קתעוה כ"ע )5  .םיכיגיונבו ישוכ 'מ יייכבו םישב "b ייכב היכו )4

 .ש"ע סכסב | 'עב יציניוו mb ריפדב ךורעבו D'U י"כב ה"כו אזר מ כ *ז ח ת ממ ד (אנאמ וא) ינאמ יסוכסכו :םהינשב

 ןמ ץובקה אוהו ןוכנ הז םגו בזארמ ר"פדב )* .תישענ המצעמ :יוהנתב (* .שיטפב הכמ היה תא 'וחנתב ג"ונב (*

 ,ןייפזרמב ביה י'כבו ,ןיפוזרמכב D'b3 317323( יגרת יייכבו ר"פרב היכ ('%  .ת"ער ,א"חב שיע יא ףזרא ל"ר )? .הבזרמ

 'יסופדבו ס"ש ייכב ה"כו ('* .השמחו ןיתישו ג"ונב )!5 .ןיפוזרמב ע"פרשבו ןיפזרמב (anim יפדב ןייפוזרמב ט"ק י"כב

 דיטב תצק םש קר יציגיוו יפדב היכו י"כבו ר"פדב ןוכנל היכ )!5 .יי רצ הליגמ ס"ד y^ ליסאב ידב הנתשנו םונשי

Mn ריפדבו ב"הו ט"ק י"כב ה"כ )5 .עוטק qom ambos ינש ץלוחה יפב ייא עיפרשבו vy 



n5 - n5 

 יסרפ ןושלב דועו תוצירפו רכז רב 8 שוריפ
oeןינעה לכו ,בגז עני  powסמוימ גחמ  

 ,סומד y'"p תוצירפו המיז תפיטש התיה וב רשא
 -- [(האלהו :םשו .היפ ,גיח) סמד

  =( Nimוניבר תעדל אמיזרומ ,אמזרומ 18888 <
und rothתופרט ולא 'פב (םינפב 'ייעו  

 יכירא ('יאנטקיש yn) גיס יילוח) ףועה ינמיס 'מגב
 < peb ^p ('אמזרומ ןמיסו ןיירש יקמוסו יקש
 ארקנ םודאו ךווא אוהש רבד לכש אוה יפרפ
 ירמאד תיאו יזיק ןיארקנ ןיסננ היקוש םאו אמזרומ

exיקמוסו יצוג ג"ונב ה"יחא]*  DN = 
 |  ףוע םש אמזרמ b^ "שר .לוספ סוננ ךינמיסו
 ,םודא ופוגו ןיכורא ויקושו רוהטב םהל קזחומ היהש
  מ"ואב b" ל"נה הארוהב אמיזרומ וא אמזרומ
 < תויסרופ תובית יתשמ בכרוה ר'עפלו  תוייסרפ

Eרועו ףוע 'יפ  goארקנו םודאו לודג  m»s . 
ovיביח) ץג ע"ייע יצוג ןינעבו .םודאו ךורא ףוע  = 

 — [6 אימש

(Hammer) $2 7€:[םישי ל'צ] (בושי) 'גרת  = f 
pam» (C ry םילחת pom cep 

C2) בזרמ ע"ייע תובקמ ^b ןיפוזרמב 

 | die שקה ןמ האובתה רהטמ ev ע'למ) חרמ
-- reiben, חשמ ונינע דועו Frucht reinigen 

  (estreichenהאיפב ק"פב  (v5)םלועל  wmmןתונ
 רוטפו האיפ םושמ  jb'פב .חרמיש דע תורשעמה

 < הילע jm אל הבוקנ התיה ow (ו'מק תבש) תיבח
 ק"ב bnan 'פד ג"רב ,חרממ אוהש ינפמ הועש
 6'ןירמועה ןמ שירפה אל C0 הרומתר ג'רבו (.דיצ

woeןתונו רשעמ וחרמ וחרמ אלש דע ירכה ןמ  = 
 =  ןנתה jm שקה jb האובתה ןיוהטמש ^5 ול
 < .האובתה ןיללתמש inm ןכש םלש ןרוג והשועו
 < prs הלעמלמ (mp הטמלמ הבחר התוא ןישועו
 qub ןרוגה לכ «se חשומו חול חקולו עבוכ
 == ןיחשה לע וחרמיו «GU 05 ייעשי) ומכ אוה הכיס
 =  יאוה דחא ןינע העיש החירמ החיט החישמ הכיס
 \'הדפנ ראשהו 'מגב לאעמשי ר"א 'פב 'וחנמב

mna)היה רמוא אנהכ בר 388 ויס  
Cy"שוריפ רטופ וניא שדוקה חורימ  > ys, 

 ןמ רטופ וניא הדפישכל שדקה אוהשכ וחרימד
 ק"פב .(""רשעמבו המורתב בייח ךכיפל רשעמה

—— ————— ——————. 

"^ 
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T 
 ,םיחורפל רש השענ חזרמ (ביעפ (vo p ןיחלגמ | =

 ('חזרמ יאמ Cbr תובותכ) השאה תאיצמ 'פד ג"סב
 אבת לא 'ה רמא nm» (n יזיט יימרי) ביתכד לבא

 עזעדזמו תורירמב חזינה לבאה 'מולכ חזרמ תיב |
 (qm ומכ ןשחה חזי אלו (היכ (v2 moo ןושלמ

 שארב בשי .6") 'ובותכד ק'פב חיזמו [ןיזמ ל"צ] =
 חרסו ^G יויכ (mee ןושלמ םיחורס b^ ,רש ומכ
 פישב םש> ק"מל ח"ו b^ הז ה"'חא]* — .ףדועה

ae?mהשענ חזרמ םיחורס חזרמ רסו ;  sbםיחורסל  
 שרופמו תורירמב חזינה 'מולכ לבאה אוה חזרמה
 םיקתענ nen ילוא ךורעה ירבד רתיו כ"ע תובותכב
 ונידי תחת םיאצמנ םניא רשא 'ובותכב m 'יפמ
 םיחורפל רש השענ חזו רמ s^ םש 'ובותכבו
 הקתענו החז ותעדו הרמ ושפנש ימ י"שריפו
 איבה הז לעו הככ חז pan וגיבר םגו כ'ע וילעמ
 yn mr ע"ייעו mi pub ןושלמ חזי. אלו קופפה

jfלבא תחא הביתב 'יא :ח"כ ק"מל 'מ י"כבו .'ב  
 לועפ ינוניב אוהו םיחורפל רש השענ .nnb אוהש

 .הקעצו יהנ לוק םימירמ וילע רשא לבא 'מולכ |
 תמרה ןינע אוה ויבא םשב ק"דרה o nnb^ ןינעו
 p^ ןייע ע"לב n'm החמשל ןיב יכבל pi לוק
 םיחורס "p pz^ 'ז ,'ו םומעלו ow "מריל ק'דר
 bw איבה m .ש"ע (וריכזהש ילבמ) ךורעכ כ"ג

np?חזרמ יכ 'גרתה  pup swםילולהו החמש  
(Gastmahl)הנורחאב 'ב ,ה"כ 'בדמבל ירפסמ היארהו  

wnםהל תושעל  qmmםיחיזרמ ל"צו] ! wm 
 pw 'דמבל י"ותב ה"כו םילכואו םעל תוארוק
 בוט 'פ ר"להקב ה"כו .ןוהיחיזרמב אמע ןולכאו
 ונייה) קידצה תתימ לע ןיחפומו ןידפופ לכה :םש
 ,ןיחיזרמ ול השוע (לבנ um עשרה הזו (לאומש
 הז עשרו בוח שדקמה תיב םימיב 'פ ר"תפא
 ,יתשו םג 'פב ה'כו ןיחיזרמ השוע (שרושחא)

mn maa ne"ע ל"תמעב יוועל ' wmוריב ' 
 ןיד) (אלבא po sov ןולבקת אל ar ג"פ תוכרב
 תדועפ 'מולכ [אייחזרמ] (אייחרזמ) רחמל 6 [הליכא
 ס"שרהמה E^ איבהש ן'במרה 'יפ "יעו הארבה

 חכומ ןכו ידיד ןמ רחמל סרוג ם"שרהמב לבא
 לבא .היליד ןמ רחמ : םשו ח"עש D TP^ רוטמ

 (םינושאר םיסופד 'יג יפכ) יה קרפ הבר ארקיוב /

 םָיחוזרמ חזרמ והמ םיחוזרמ (' 055 חזרמ רסו =

 2% גב/< M^ prb אוהש 55 'וכו תואסמיד 2̂ |

my b'p va (t!5  ,ייבא רמא ) י"כב )!  .אנטיקש גיוגבו שיע םקש יעב ה"כו )3 .םישרהמה ייגכ b'pאסיזרומ , 

 ע"פרשבו יצינינו יפדבו "23 היכ \* ,הרפב דייטב םשו wn 'פרבו ריפדבו ךורע ייכב ןוכנל ה"כ )5 .םירמעה גיונב (*
 בויחימ ךכיפל Ww" םשו mo) ףד יקילייגנא v3 ץבוקב) יוחנמל י"כ הימגר ייפמ קתעוה (* cvm י"כב היכ (* ,שמשנ

 .ושעמבו ה לח ב



 חמר  cx — nbןושחרמ 248

 Freund 30NDb) ,עָרָמ ומכ nm לעפמ) Nar * | .(ביערו א"עס ^N תורוכב) הרכיב nns 'מגב תורוכבב

 תזחאו Y5 a 'ישארבל 'קנוא 'גרת
 ר"בב .ה"כו י"שריפ p" יהומחרמ תעיסו :והערמ
 .ב"ל תבש .ימחרמל ^o) ,'א 'כיא) יבהאמל .ר"םפ

onsךורעה 'יגו ימחרמ אלו יחא אל . . יחררמו  
 אָנֶמְחַרִמ ראותהו ,(6 mym יד .ביח) 'א בב ע"ייע
 'א ינש 'גרת 'תסא ץובקה ןמחר b^ ס"לב ה'כו

 ,יִנָמחרמ אייבנ ג"פס

 ,Bad מ"לב rym ומכ << ע"לב) ץֶחְרמ *
(adhausסנכי אל :'נשמב :'ט תבש  

 הברהו ץחרמל סנכנה b" ר"אד ,'וכו ץחרמל םדא | ארפס
 Au) CUy בי ץחרמ תיב ע"ייע תיב ףוריצב

SEMEN 29» 1175 13!רבהב ור"  IE EU 
 ,'וכו תקוסנ איהש ץחרמ :םש ,ץחרמה תלפת
 ו"כפר "Tp .ץחרמ תיב ע"ייע תּואָצְחרַמ ץובקהו

 ,תּויִצָהְרַמ ,א"נד ג"פס 'ורשעמ 'ורי .'ג סומד ע"ייע

pm לעפמ) אָתְקתַרְמ ג'לבו pmo pmo * 
(das Verwerfliche, das Zuentfernende 

 ,'ז םירב) הבעות ,('ז טיי ;תיי ייז 'קי) לוגפ 'גרת
 ,(א''כ ,יכ ירקיו) q93 )072 ,טיכ ילשמ ;יד 05 ; וכ .היכ

py לוב mv amm ינימש mo» nons ww 
 (םינפב 4n €) ףועי קוספב

 אוהו ןושחרמ חריב ב גיל םירגד) יחקל רטמכ
 י"רת ןכו ה"חא]* — .לוב חרי ירבע 'לב ארקנה
 'גרת 'ייעו ןושחרמב ריכב דיי ae ne) quy יא

"OUה'ר .'ז ,'ג 'תסא  N^ז"י םויה ותוא ב'עס  
 תוניעמו םויב הלוע המיכ לזמש ov היה ןושחרמב
 תוניעמ ןבומה הז ד"עפלו ,(הסכ עיייע) םי רבג תמ
 jp .בכרוה יכ ןושחרמ mv יונכב ןומט םירבגתמ
 אוהו jas pe עיבמ 'מולכ (שַחְר לעפמ) שחרמ

 יוגה ןמ [םיחרוממ ל"צ] םיחורמ םילכט חקולה
 רמג חורימ 'ורוכבב י"שריפו ה"יחא]* = .ןרשעמ
 וקילחמו ירכה תא הושמשכ האובת לש הכאלמ
 ןכו mob m* QUY ק"בב י"שריפ ןכו כ"ע תחרב
 אקילייגנא יייכ ץבוקב) 'רומתל י"כ ה"מגר 'יפב יתאצמ

Cmתארוהו כ'ע ירכה ינפ הוישש וחרמ  

 החישמ ןינע ע"למו מ"למ הנושארה םצעב הלמה
 Yep תבשב ןינעה הזבו ךורעה 'יפכ הייטרו הכיסו

yםשו ליעל  vyוכו תבשב היטר חרממה ', 
 ,תאטח בייח תבשב חרממה (CO ה"פ nav 'תפסות

"vתחא ודיב וחרממ א"עס י'ד ז"פ תבש , 

 'תפסות ןכו .טיטב וחרמ 'ט קרפ 'ה 'שרפ ינימש
 'תפסותב םשו ,ז"פ DU 'תפסותו ד'פ ק"ב 'ילכ
 ע"לב p^ הינש הארוהבו ש"ע 'וכו היתותפש חרימו

maoהאובתה  "pוא תואטאטמ  "yקילחמש  
 6' ךורעה תעדכו ש"רה 'יפ p" רובצה ינפ הפיימו
 ה"נכו -- 'עה הז moa הטמל y" 'ורימ חכומ ןכו
 דע חרממ וניא םאו חרמישמ האובתה :^ 'וכמב
 והניחרמד ב"ער א"י 'ורוכב ,'וכו המירע דימעיש
 :מ"ד א"פ 'ומורת 'ורי ,לארשי והניחרמד . . ם'וכע
 האיפ m לועפ יגוניבבו ,וחרימו וירכ ריקבה
 אצמ ב"פס 'ורשעמ 'תפסות ,חְרוממ ירכ ג"עז"טד א"פ

nsnםושמ הרוסא ירכ היושעה תחווממ  bn 
 ,ךורעב "ייע ל"גה 'ורוכבמ ןויצב םיחרוממ ל"צכו
 חרמתנ sow דע es א"פר האיפ v^ לעפ תנבו

mוכו ', "vהאובתה .ט"מד א"פ 'וושעמ  
 הירכד יופא רפשי וד ןמ :םש שרופמו חרמתישמ
 -wind =) א"לב ןלביושטניוו זעול ב'נש ק"העו —

(scehaufelnה"פ תבש 'תפסות םשהו —  )ורי )0' 

 יחּוריִמ ידיל אביש ינפמ ג"ע ו"כד י"פס "בוריע
 ידיל wm wow cy ו"'טד ז"ט פ'פ תבש 'ורי
 עיבהש nv םימ עיבמ ןושחרמ כ"או םימ טל! פ'למ | b'3 'וחנמ ןייע ירכה חורימ ןינע דועו -- חורימ
 Ps ov ינימשה שדוחה £53 ארקנ ןכו םימה | — [א"מד א"פס 'ומורת 'ורי im^" "b האים יוריו

 ארקנ ןכו םימ לש שדוח apanm maó דנעצ 'לבו
 וב ןיליחתמ םימשכה ינפמ O5) 'ו אימ) מ"לב לוב
 לוב ע'ייעו ,םש p "p bus לובי ומכ אוהו
 ימלשורי םוחנת pz» pam ןכו (חיכ ym יב
 לוב "b (לבי p סוריוזית סואיניזיגמ .אבוה)

 in Wasser םימב הרוש «eu ע"למ 5^« חַרְמ *
lassenט"סד ד"פ 'ינעת 'ורי (6ו6]6ם : 

 'ינעת ילבבבו אנקתמו חורמ . . שובלמו חורמ
 ,שובללו סנכל :מ"כ

o2! J^» Ma. 3! dii 09 à ןושחרמ 35^ | ראותהו übermüthig sein Con (ע"לב m2 ^a 

 לזנ רטמהש ינפמ ןושחרמ אוה לוב ארקנ ^5 ^3

 יכ ל"י 5 ,ץראה תא תלחלמו הנושאר וב

 (תויתואה ךפיהב) םימ תרשח ומכ אוה ןודשחרמ

 stolz) ריהי b^ אחרמ ס"לב ה"כו €
 ,אחירמ אנקיממ (ריכ יא"כ ילשמ) ריהי דז 'נרת

 DU) D 'גרת ןכו תירוסה 'טישפב ה"כו הייחא]*
0n nיגיכ ביש) | — [הבלב חרמד 'טישפבו היביל חירמד ןמ  mm Cתסינכ  menוב ושמתשה ןכו  

 .הקירמ החירמ ייפ יכ םש האיפב ם"כמרת יריפכ ימול ונכרצוה אלו ('



 אטוטרמ ₪24 —

 וטרמנש ימ 'יפו [טרומו ל'צ] (טרימו) ריזנ ד'ע
 mm ורעש רשנו ד"כפ ר"משב mur ורעש ול

pupותוא  .mmp ^b nbהחרק החרקי אלו  
"pגרת "ייעו .טרמ ןוטרמי אל 'גרת ('ה ,א'כ ' 

 'גרת לעפ תא בו vb ,ז'כ 'קזחיל ;'ו ane מריל
mט"כ , n^תטרמתיאד ךל יא 'פ ר'להק ; טרמתא  

 ט"'ס ז'ע .ליעל y :ו'ג הדנ לפ לפ תא בר ,יולע
sysיטּוטְרמיִא  possב'צ "לוח :לע לפ  
3'ybומצע ינפב 'ע ול דחימ וניברו ע"ייע טטרממ  

 )»^ (vb z2"N ינטרי 'גרת nS אבה ע"ייע
 רכענ 'גרת 'ליאשהבו Uns) אבה עיייע) «p^ טטרממ

mnm)םשהו .טטרממ יביכ אנכיה )00805  B2B 
sobע"לבו ם"לב ומכ  Glatze nmp ^b b^ 

myייעשיל ;'א ,ד"י "רבדל ;'ח ,א'כ 'קיול 'גרת  
 "יפו מ"ק v5 ^35 אטרימ .ט"מ תבשב ,'ב 5

 — [ליעל y" טרמנה רמצה אוה ח'ר

 רעש םע הכיתח pip mb םדוקה יעמ) טַרָמ 2
 von שרשמו ךתח 2« ע"למ וא רשבבש

(der Wurzel aussehneidenמגב השנה דיג 'פב ' 

 mb טטרממ אבר G'yo ביצ (hn לילשב גהונו |
 vmm וירחא 6[ט טחמ ל"צ] (טטורמ) 'מולכ,
 mmo ינטרי םיעשר ידי לעו 'גרת ב"א) -- .('"הפי

(OP amיעישר ידי לעו  ") טסרממ א'נ ,יתי טרממ 
o emןמגרותממ הקתעוה ב"ר תפסוה ה"יחא]*  

y'"y mb םדוקה "pb ךייש 'גרתה pu» לבא 
-- ['N טרמ 

 לולב דגב תכיתח b" פ'למ) אָטּוטְרַמ מע
(Zerfetztes, Lappen, Fetzen 

"b טוטרמ לקשד )3 .היכ ילשמ) 435 הדעמ 'גרת 
 'למ הדעמ ןיבהש הארנו ה"יחא]* | .טוטרמס

 'לב ('ה 00 ייעשי) םידע דגב  bmוא .ע"ייע דע
 ^ 5אטוטרמ יכ  wwס"למ  "bwה"נכו -- ליעמ

 רמע טוטרמד ינלפיס ד"ע ב"לד ט"פס 'יאלכ 'וריב
 + . ,ז"ד ד"פס תבש 'ורי .ןתיכד טוטרמד ינליפס

"yy וכו הישיר לע היל בהיו טוטרמ בסנד ןאמ', 
 ד"סד א"פ 'ינעת  iy'וכו הטוטרמ ירת הנוי 'ר

 (ןכזיפשוא אמגודב) עצמאב 'כ תפסוהבו .רכ ע"ייע
 .יויכיטוטרמ היב ןיילת ר"ע ב"גד א"פ ינש 'שעמ 'ורי

 — [טוטרמס ע"ייע שארב 'ס תפסוהבו

 ןושחרמ =
 רושח ל"א האליע אמוהתל :ה"כ pna" ל'זר
 דו ע"יע ךימימ yos b'w האתת אמוהתל ךימימ

pm oq» pm 4nךכ  mv ^b nemוב רשא  
 רשא חרי וא םימה תסינכ ונייה םימ תרשח אוה

 - [םימה םיעבונ וב

Pfanne, Brat- ןוגיט ילכ מ"למ )*( noms» 
  nw (5 gefüss'וחנמ (םוקמ  ,i'Dהמ

 שחר ,תבחמ /3 בח ע"ייע 'וכו תשחרמל תבחמ ןיכ
 'וריב ה"כ תשחרמ םוקמ היה י"א ימוחתב -- .'ב
 יפל ד'פ 'יעיבש 'תפסותבו ג'ע ו"לד ו'פ "עיבש
 ףוס 'קליו ירפסבו תשרחמ ג"ונכו 'פריא י'כ "יג
 םע רחא הארנכ אוהו ,אתשערמ ,תשערמ בקע
 ;'ח .איי יב י"הד) השרמ (דימ ויט עשוה) השארמ

(b moאוהו  v bw Mapoáןבו םינקז  
 Mápisoz וחארק 'ו n/ 3^ 'וינומדקה לע והיתתמ

"ynםש ;'ד ,ו'ט םש ;'א ,'ט ג'י םש "ייע  q^ 
 ,'ד 'א

n 1תשילת ןינע =< ע'לבו ס"לב ה"כו מ"למ)  
 'מגב ovni ללכ 'פב ausrupfen) רעשה

Cy n2 myומ טו קה ףנכה תא שלותה ר"ת ') 
 אימד אתיא DN C12 הדנה םד 'פד ג"סב ,וטרומהו
 והזיא 'פב .(?טטרמימ הוה יטוטרמיא moy לפנ
 םילחרה תאו 6חיס «s ןיבישומ ןיא 'טגב ךשנ
 המבד 'מגב .תוטרומו תופטושו ('תוזוזגש ינפמ

 יניבד (*אטריממ הל תחכשמ (Cs nc ןינמוט
 ןויכ המהב לש תוכיריה ןיבש רמצה, b^ .ימטא
 שי .היתוכירי ןיב תתוש 6 התנ תש ה ךימתש
 םלועל בגנתמ ww ('םלוע ל תיחולחל וב
 C "תיחולחל וב שי mp5 רמצה ותואמ השוע 'יפאו
 רעשמ הטרמאו "Coo "C אוה מ"ל ב"א) -
 yi" 'ד ,'ז לאינדב $m ה"יחא* 0 (ישאו
 עירזת ארפפ לעפנבב .ה"כ ,ג"י "ימחנ ;'ו ,'נ 'יעשי
 לעיפב ,ילוח תמחמ ושאר 5353 ^ קרפ 'ה 'שרפ
 : ט"ל ריזנ .קחממ םושמ בייח טרממ :ד"ע תבש
 :ב"עד א"פ 'ליגמ àv" .ףספס ע'ייע m) רידמב)
 .םוטרימל Bub (ד" ,'ז תישארב) gis 59 רופצ לכ

 «ni "5:15 ריזנ אסי ימוי לועפ ינוניבו ו

 ,יב ne ייעשיב ומכ) 3153 א"פס TD 'תפסותכו

 ה"נד ו"פס vr יורי ,(טעמ ע"ייע) טרוממ םוקמב 0

ma (t!וטמוקה ע"פדבו טיק ייכב , ?) וחייר ייפב היכו טיק י"כב ה"כ )*  .תוזזוגש גיונב (? .טטרמיא יטוטרמא ג"ונב 

 .הנתשה nén ע"פדשבו חיר ייפב ה"כו ביהו טייק ייכב יריפדב היכ )5  .ע"פדב היכו אטרממ 32722, ר"פרב היכ )9
 ,חיר ייפב היכו ב"ה י"כבו = יכ טטחמ ל"צו ט"ק י"כב w^ טטורמ ייג )5 wm) ם"שב) תבשב ^n ייפמ קתעוה )7

 ץבוקב) poro ה'ימגר ייפמ קתעוה כיע )? .טטרמ w^ ע"פד ראשבו ה"מגר ייפ י"כב ןוכנל היכו וד תויתואל vines יח

 yum גיוגב )!9 .(.אימש m אקילייגנא י'יכ
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, 

 ;(הֶאָר לעפמ) ןלעמל ק"מהיב דגנכ יואר אוהש
 אמלעד אתורמ רתא ;ךל הֶאְרִמ אהיש םוקמ

p»הבירק תרוטקהש םוקמ ;(רמ  jb)דועו .(רומה  
 — ['ב רמ 'ע RID "y מ"פ יתבר 'קיספב רחא שורד

 'p היירמ רכ :ד'כד ז"פר 'וריע v^ .היירמ *
 ,ד"כקת ג"ח ףופו 'ז ףכ ע"ייע

"NOT *זוחמ)  Mareotisלע  p?םיה  mien 
 'א v "3n^ (ןותחתה םירצמב הככ
 Qn ^ תישארב) םימנע

 יכסמ Majoran) ארוירמ ומכ ל"נ) .אלוירמ ₪
 (.טיל םיחספ) העש לכ 'פ םיחספ

 ארוטו סוופ יפוי 'ר ל"א אלוירמו ארוטו סווס ףא
 nmm 'ר mb ךמסו אלוי אוה הז רמו אוה דחא

ms "owתרזח  pb ^p povקרי  wbעה לעבו ' 
 ה"יחא]* | .סוסע 'עב ראורי רמו ארוטו סווסע סרג
 (.היפש (n nw רזח 'עו 6ז"גק יד"ח) ראורי ע"ייע

 — [פוופע ע"ייע דועו

 וניבר השמ תוחאל ('א napi יטרפ (nw םִיְרִמ *

 A'yp Tb תוכרבב ל"זר ישורד ןייע
a5 nivח"כ ק"מ  musט 'ינעת '. sb 

assכ"ק  ,א'עה זי :ביב א"עה ביי  "nap Nm 
 DU'? ; ח"פפו ע"פ ה"מפ ר"'ב ?s'y ב"קו ב'עס א'ק

 ר"דמב ;'ל ,ז"כ .ז"טפ wp" mo ,'מ ,ה"כס ,א"פ
 B' ,ותפה 'פ ר"שהש ;'ז ,ו"ם ר"בד ;ח"י ,ז"מ ,ג"יפ

 (ב 4nn לא 'פ ר"להק ;לוענ ןג 'פ ,ךידש ינש
 הלא לע 'פ ר'כיא אלמג ןב עשוהי לש ותשא
 A)  ,(סותיב תב אתרמ .ו"נ ייטיגבו) םותיב תב םירמ

 'תקיספב ה"כו ןומידקנ לש ותב תב םירמ םש ר"כיא
 (en תב םירמ םש ר'כיא ('ד ,ט"כ פ"ס יתבר

 :ו"נ 'כוס n) .(הינב העבשו השא םתסב :ו"נ nm) יייעו)

 )* .תידומרתה םירמ ago ריזנ ) Q3 ע"ייע
 (ינשיה 'רכ) :ד"ק תבש אישנ רעיש אלדגמ םירמ
 ילע תב םירמ ('ח (רימר יב"חב לדג עיייע) ;'ד 'גיגחו
 לואש אבא ('ט Ty ז"עד ב"פ 'גיגח v" םילצב
 יפ 'בר תור םירמ רב רזעלא 'ר C םירמ המא ןב
 םורמ רב ל"צש ד'עפלנ לבא ורענל זעב רמאיו
 Tp yn "vem .ה"עד ד"פ 'ליגמ 'וריב "אדכ

 nb ר"ב יבוש יבוש 'פ ר"'שהשבו :(* ח"סד

 -Anhühe, Erhó תוממור «ju ילוא) תומירמ *
hungאוהש ןוכנהו  (D'Dפ ר"שהש ' 

SIC IER RET4 ו ב 0  Biz Mie sיי  
mm 

Nj 

 תומירמ * — אינטרמ * נר

 ארקנה nnb (אינטרבמ) אינטרומ ,אינטרמ *
 ,סוניטירומ | ראותהו

 ,ד"פק .ב'חבש"מו רברב ע"ייע תינטרומ ,סוניטאירוומ
Mauritanien 

eine Art jp בגח pb הסיטרמ =) אפטרמ «3I 
(kleiner Heuschreckenז"עד "7  

 ןיא (' אסוטרמ (איער בימד ביפ) ןידימעמ ןיא 'פב
 יבורע םושמ וב םיאצויו םיוג ילושב םושמ וב
 00596 י"למ אוה ילוא ה"יחא|* :םילישבת

pbע"ייע סנרווח ןינעבו ןטק בגח ] — 

 ושב p^ ללא 'עב 'מושרה פ'למ) אקטרמ רע
 ע"ייע abgestandenes Fleisch) תמ

 'א דרמ 'עו אקודמ ע"יעו ה"חא]* | .אקרטמ
 R^ אקטרמ (i^ .אקדרמ תלדב ןוכנהו .ללא 'עו

binaזמר בויא 'קליו :א'כק  [Ypnn — 

"ND "08 *םיארומא המכל יטרפ םש  "yוכרב ' 
 .ט'כ 'יחבז p^4 'ילוח sn 'טוס s ,ד"כ

 רב ירמ ,ירמ רב ימר ,אנוה בר רב ירמ ,אבט ירמ
 תבד הרב ירמ בר ,ארויג רופיא רב ירמ בר ,קסיא
 ירמ ,אנהכ ברד הירב ירמ בר ,תליש רב לאומש
 אמח בו ,ישא ברד הירב ירמ בר ,אבקוע רמ רב
 ירמ רב םוחנת יר מ"ב הבר ,מ"ב קחצי 'ר ,ירמ רב
 D" אבא נ'שו (האלהו rop רצ י"ופד) ה"דס 'ייע

 ,אנזיב (בר) רב יראמ בר ,הובא רב יראמ בר דועו
 ,לאומש תב לחר תב יראמ בר ,רמ רב ND" בר

 D3 lehren'1 ירי ןמ לעפא ינוניב sin =) אירמ
 וב הרמאו אירומ (א'ס (Us ןיקזינה 'פד

 הרומ 'יפ .ארירק לוכיא אנאו אמימח לוכיל בר יב
 ונפילחא תרמוא תוכזל וליאכ המצעל הארוה

sinoאוה לכאיש ידכ ולש תננוצו ילש המחה  
 (הרי DN יכ הז וניא רקיעה ב"א) — .בוטה
 — נ'שו (Cop Un ירי qv ע"ייע ה"יחא]*

 ע"ייעו ינא הארוה הרומ .ט"ע 'בותכ רכז 'לבו
 — [ןוירמ 'ע רחא ןיירומ

mis =( msמ"למ  Ehrfurehtםינפואב שרדנו  
ouvהירומה רה ונשריפ רבכ (ןרא ע"ייע  

 ו"נפ v'2 םשב אבוה םשו ה"יחא]* — .ןרא 'עב
79mהירוה (לרגמכ 'פ ר"שהש יייעו) בעי יח"ד  

 "א םש ר'כנו .םלועל האצי הארי ,םלועל אצי
 םשמ) םלועל תאצוי הרואהש םוקמ :שורד דוע

evo cisםוקמ ,(ירי לעפטנ ה"ואל הרומ ה"בקה  

 mpm שבושמ ייסופד תצקב זיילה א"כפ יירפוס יסמבו )* .הסיטרמ גיונב )!



* 8322902 
 ד

 )^ ^m בויא) החלמ וקיתעה ןכו (דייל ,ויק םילהת)

 (aen ןמא ע"ייע :ר"ל ry .םיירומ הזמו 6%
 4v .םל 'עו טסק ע"יע p םיחספ ,(:טייק
 yy" ,םיירומ ןידהב בהיו בסנ ג'ע ז"לד Ub 'יעיבש

 — [םיירומל ןיי ,ב'כד א"פ יאמד

 .'ג אקרמ ע"ייע (Crocus) אקירומ *

 = וב םיצצורש ילכ yx) = yu byem הָציִרְמ *
 דוע "יעו ₪866, !Stósse תמה תומצע

 = בער 'ייעו ףרגמ ע"ייע .ב'מ ח"פ 'ילקש (םינפב
 ,א'נד ח'פר "ילקש 'וריב לבא bpwb" ט"יותו
 ןיבה תורבקה תיבל ןבאה תא הצירמ איהש הצירמ
 jp ןימ אוה כ"או laufen lassen ץּור לש ליעפהמ

.Karren 

q?2 ^7םשהמ לעפתנב)  (erweicht werden 31b 
 (Cn'b תופרט ולא 'פ 'ילוח תכסמ

 וזיאו הכרמה יהוזיא לוספ סמסמתנ לוספ ךרמתנ
 י"שריפו ןותיקכ ךפשנש לכ הכרמה הפמסמה איה
 Q5 גיכ (P םבבלב ךרומ יתאכהו מ"למ ךרומ 'ל
 ושע ןכו תתרשמ ם'ימ תואב לעפה ל"זח ונב כ"א

pהיה לבא ב"ר ןד הפיו ה"יחא]* | ,ןכשמ  
 = ע"ייע דועו .ךכר 'עב «cepe py c ריעהל ול

 -- [הכרמה

 .ףוכרמ ע"ייע בוּכְרמ *

 בָּכְרַמ מ'לבו ס"לב) אתבכרט נ'לבו אָבְּכְרַמ +
Wagen, Wagensitz Pתבכרמל לאשוהו  : 

 -der Gottes ('א) לאקזחי הארש הניכשה דובכ אסכ
CQwagen, Theogonieירקי) בכרמ 'גרת  (o vb 

 ר"מב -- אישנד אתבכרמ n'y ב'ב נ"לבו אבכרמ
 :שדקה תבכרמל הליאשהבו — תרגא ע"ייע ב"יפ
 = ךיתובכרמ (ג'ל ^ 2( הבכרמה 'גרת ארקי תבכרמ
 "= השעמ וא הככרמ ל"זר לצא ה'כו (יד ,'ח ,'ג קוקבח)
 = 'תפסות ףיסוהל ^w נ"שו שעמ ע"ייע הבכרמה
 ,חבכרמה ןה ןה תובאה ב"פפ ר"ב (OU ג"פ 'ליגמ
 Tm" ינאיבה 'פ ר"שהש .הבכרמ ירדס ז"טפ ר'קיו
 סע ודריש 7555 :שדוחב יתבר npbb' .הבכרמה

npnףלא םינשו םירשע  niasהבכרמ לכו . 
 mpm הארש הארמכ הבכרמו

 בכרמה גיהנמ םדוקה 'עמ ראות) 8223" *

CWagenlenkerא"מ) ובכרל 'גרת  

O05 v5הינבכרמל רמאו . 

 — .תומירמ *

 תומירמ יתישעש לע שמשה ינתפזשש :ינארת לא
 דועו .תוורא ל"צש כ"מב בתכו שמשל םיסוס לש

 ,'ד p^ 5^5 ר"דמבב ו'זרהמה b^ 'ייע

B *(לבבד יארומא הזיאל םש)  '"yתבש  
 :א"פ 'מוי .א'ער ט"כק א"עס 'ק :א'פ

 רמירמ היהו א"עפ Cx :'ס ^37( ב"עס ^D "טיג
Unsןורחאה רמירמו .ח"פ 'יטיגמ חכומדכ ןומדק  

 mmn הזו (.חילק דצ ו"ופד) m"TD 'ייע ,ז"מ "לוח

 ,ז"צ ט'ב אנינח רב רמירמ אוה ילואו אבר ןמזכ

 'יבוריע ל"ביר ןמזב (לבכד ארומאל םש) ןוירמ *
.Y5 ב"ב אניבר ןמזב ב'ער ב'ל 'כוס q^ 

 Pn iT9" 5318 2[ ,ב"עס 5" ק"מ

 .אינרמ עוייע : ד"פ מ"ב DU ה"דס

 ע"ייע (ימלשורי ארומא םשו «D ,אָניִרִמ *
 :ח"עק 3m אנירמ רב

 'יפ ירי לש לעפא jb םשה) אָניִיְרומ ,ןיירומ *
 ג"5 "ובותכ Gesetzlehrer) הארוה הרומ

 : א'יד ח'פ תבש v Qpys" ןיירומד pa א'עס |
 יורי) אניירומ mmm 'ר iy ז"מד ג'פס 'ילקש 'וריו

ovהוה אישנד (היניירומ .א"נד ח"פר . 

 ^ לש ויכא Ck (ארומאלו אנתל םש) םוניִרֶמ *
 ארומאל ('כ ז"פ 'ורהט 'תפסות יאתבש

 'ובותכ .ז"ל m3 ,'פסותבו ם"בשריפב ש"ע 233
 וים "רכרב יורי דימה דיס יימיב יורי יה וע

 עשוהי 'רב סונירמ Ya (ס"שרהמה ייג יפכ) נ"עס י"ד
 איעשוא רב סונירמ 'ר ל"צו ד"ספ ר"בב ה"כו

 זמר .בויא 'קליבו א"ש זמר ew" 'קליב "יארכ =
 .סונירמ יברב רזעלא 'ר :ארקת 'פ ר"כיא -- ד"צתת
 אבא םשב ..סונירמ יברו אנינח יבר א'צ B'D ר'ב

 .('יארוהנ

Dub =( D"ר"למ םיירּומ  muriaי"לבו  
y Salzlaeke 6ןילוחד ג"רב (םיכפב  

C»םיתוכה ןיבמ ןיי חקולה ') nnbךותל  
 (B 3'N^ — .ןמוא 'עב םיירומ p^ רבכ ("םירומה
 טרפבו לכאמ ירבד שובכל םימב ךתנ חלמ ר"לב
 סנוטא ארקנה שובכ גדמ יושע TX pb ןכ ארקנ

osiל"ו הייחא]* (ימלה םירומל םיארוק  
Ewan =חלמ ימ ; Quasחלמב םישובכ םילכאמ ; 
 החלמ םינקז 'ע וקיתעה ןכו salzg חולמ 6
 החלמ תקתעהל 22 סע אוה דחאו O m יימרי)

m (t!סונירמ הנוי יר לודגה קדקדמה בוקנ היה םשה  (Merván)יל ןכו ייל עיפדו י"כ לכב ה"כ )?. .חאנג ']  

pusסיישב םיתוכה . (Pתצקבו  Usטרופריא י"כב א"פ יאמר 'תפסותבו ס'ישב ה"כו םיירומה . 
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  — NDm2"5אָתְנַּכְרִמ .259

 אלא יתרמא אל א'עו ז'לד Yo ףוס 'יעיבש
 .ןינכרומב

 ילמ אָּתְנַבְַמ ומכ ךורעה b^ יפל) אְָנַּכְרַמ
 רע 'פד 'מגב (םינפב "ייעו רוהט יכד

 אוהה (איער ילו ביעס $3 ינרוכב) )5 ל ארושי המכ

 אתנכרמב אמטאד אברת יניבזל דישח הוהד אהבט
"bלש בלח רכומ היה אצנגמ ימכחמ  mm, qv 

 ('א תנכד אתנכד הרודה לש רוהט אוהש רמוא
 ירד הימשמ רמאד יבר ןל רמאו יכד ומכ רוהט
 ארתיאו אתשקאד רמא אוהד ל"ז ינילרואה קחצי
 לבא ווה הביק לש בלחב 60« ןילוחב ןנירמאקד
 אתנכדמ םהירבדלו "רוהט הילוכ אתנכד ארודה
 רמ תובית יתש תובותכ תואחסונב ב'א) -- .תלדב
 ה"כו nons (אתנכד תרומת רמולכ אתנכ
 .'ל "ורוכבבב ת"ר תעדכו ב"ר תפסוהב ^ רמ 'עב
 ןובשחב 'מולכ ןובשח b^ פ"למ אוהירמ ד'עפלו
 יפל לבא ,ומוקמב י"שריפ 'ייעו אתנכד תקזחבו

^bפמ הלמב הלמ קתעוהש ךוועה " 
 v3 yxp3 'ןרוכבל ה"מ םשרג וגניבר
 וניבר ריעהש ומכו אתנכדמ ל"צ Cx ףד אקילייגנא
 שוריפב w^ ל"גה ה"מגר 'יפ י"כב תמאבו ןוכנ לע
 'וכו םהירבדלו וניבר ריעהש המו אתנכדמב 'יגה
 *^w תואב ןאכ ךרעה הז רדס המל יכ השק תצק
 יכד 'למ הלמה pip "bw רחא אתנכדמ 'עב אלו
 ונלש ^3 לע ריעהל כ"ג הצר ילואו meas 'יפכ
 אז דצ א'חב אובמב יתוריעה רבכ יכ עדו .ש"ירב
 איכה יבר ןל רמאו רובד יכ ר"יש 'גה דגנ האלהו
 לש ובו לע אלו ה"מגר 'יפב ואצמש ומכ וניבר
 דיית גיח) יג קלח 'עב כ'ג יתאבהו ןויכ ומצע
 ןושל איבהל ה"מגר ךרד יכ תואמגוד (5 הרעה
 חבזמ רפס נ"שו 'ג pon 'עב ש"עו יבר ןל רמאו
 ילגרואה קחצי 'ו "א תחא םעפ יכ הרפכ
 תבזמ רפס יפדל : חייכ x יהנימרו na .דייל יורוכבל)

 'רד הימשמ יבר ןל רמאו 'יא mov םעפבו (הרפכה
 ;ז"כ דצ אתנכ רטב mun 25 יורוכבל) ילנרואה בקעי

Cb»)2 ה"מגר 'יפבו (ל'גה רפס " ^Wקחצי 'ר דימת  
 ינילרואה קחצי הזו קחצי 'ר םתס וא ינילרואה |

 אבוהש (Orleans) ש"נילרואמ קחצי ^ אוה

 בנר
$ 

 םימ תפיסא i5, de ע"למ ל"נג (' אָחווְּבְרַמ
 םיטהרו תקושל לאשוהו הנטק הבירעו %

(Clrünkrinneרעתו רהמתו .תקוש ('א) 'שורי 'גרת  

 .("אתווכרמ [לא] €« ,היכ תישארב) nova לא הדכ
 ['שורי] 'גרת (ח"ל ייל םש) םימה תותקשב םיטהרב
 םש) םיטהרב ןאצה יניעל .('אתווכרמ (יא)
 יתמלשה ה"יחא]* ,[אתווכרמב י"רת] (א'מ

"pyי"רתבו אתייכרומב 'יא 'א י"רתב יכ י"רת  

 '53( ןורוחאה ןויצה הז יכ עדו .אתויכרמב 'ב
 .ר"ב ב'ה 35 3^ 'ע י"כבו ר'פדב קר 'יא (םוגרת
 י"כ ראשב לבא דחא Tw לכה ט"קו ר'ב י"כבו
 ה"ר םע שרח 'ע תותקשב םיטהרב ןמ s^ ל"נה
 'ב תומשל 'א י"רתב ה"נכו .ס"ט אוהו אתווכרמ
 אתוויברומ תי האלמו :םיטהרה תא הנאלמתו ז"ט
 םיטהרו תקושה ןוימדהמו — אתווכרומ ל'צו

 — [רומאכ ע"למו הככ ןיארקנ הנטק הבירעל

Mittelpunkt eines oia (ע"למ 127 "GN 
  nbn (esתמכח ילעב לצא תלגרומ וז

 .רודיכב תיעצמא הדוקנ השוריפו הסדנה

 ,ךכר ע"ייע .ג'יד ו"טפ יומבי ימלשורי אככרמ +

 ומכ אוהו (Rechnungsrath) לוכרמ ,לפרמ *

 ל"נה פ"למו :ט"כק ,א"חב ע"ייע לכרמא = =
 ןינעב פ"לב הלמה תאצמנ שארב ף"לא ילב םגו
 לכרמ N'D כ'ג נ"שו ל"נה 'עב ש"ע ןובשחו בשוח

maיילקש 'וריב  meוכו םתוח לכרמ ,ט"טד ' 
 comm םינתונש תונובשח ישוע ךרד ןכ תמאבו
 יורי) לכה לע b» היהש לכרמ 'יפו .ןובשחה ףוסב
 (לכרמא יעב ה"פ רייקיובו ^A יוירוה יייעו ,בייד vb תבש

 תולוכשא ותמגודו ןושל לע לפונ ןושל ךרדב אוה
 — א"ש (wr לוכשא ע"יע וב לכהש שיא

 aub .ט"מר n'o 'ילקש 'ורי ןילוכרמ ץובקהו |
 סישב) ן"בבירה 'יפבו vn" 'ינ יפל is ה'פ םש
 ס"דב ןאיניטשויו יתשנבנבו אקארק 'פדבו (אנליוו
 'תוירוה תופסותב אוה ןכו 5 דצ םילקשל

 .ב"פס

oxw» pv *ןינע .שוריפ ןַכְר ןמ לעפה  
 "m 'סותב לבא הטיחש ה"ד .'ה 'וחנמ תופסותב | ימלשורי geneigí, gesenkt)   היטנ

meu (tיפכבו םינושארה ע"פד ראשב לבא א'פרב ןוכנל  ow)רייב ביה  ^w n/aי"כבו ןוויכרמ  b/pעצטאב לבא ןיכרמ  
ynאיקש וגל היכרומ יב יירתב לבא תויכרומ ל"צו תויברומ לא יא ייירתב גיונבו ןמגרותמב היכו )*  .אתווכרמ ןוכנל  

 (D'b Mi ייסופדב "^^ לבא 32 אוה momo ייפ יכ בושחל יוועל 'הל העטה הזו היכרומ תארוהב דכ pon כ*או

 אתווכרמב וניבר ייגכ ןמגרותמבו אתייכרומב 5« אימד אתייקששב אתי יכ רו ס ב גייונב )3 .יא ןפ יעב יייע דכ תקתעהו
pםימה תותקשב תקתעהל תאז איבה ןמגרותמה  puoל"נ . *( עוטק אוהו ישי ר"פדב jbלארשי  v33)בשו םייטב . 

 .ה"מגר ייפב ה"כו ריפרב ןוכנל היכ (*



 —. תמורתב שרופמ

bi»5 * — אתנכרמ 

 לע בכור qpr ילב) רענ (b o uz if" סוסה
cenםשב םסרופמ םייברעה לצאו  e$529  

 אתינכ U'p "5 ^22 וא אתינג רבד איסוס כ'או
 b'p י"ב ייגכ) יאתיצ רבד אתאלב ומכ שממ אוה

vnmומכ אתלכ אלו יאתיצ רב י ב ד אלו  nneייפע  

 אתינקא ומכ אוה אתינכ רבד איסוסו p") י'כ ייג
 יאמראד וא 6:א" (UY םייפסרפ לש גח אתוונכ וא

yy) my ^55ןיגיהנמ ויה הז קוחש יפלו (אתינקא . 
 5p" יאתיצ רבד אתלאב הזו פופ לע דחא רענ
 פ'לכ אוה יא תיצ רבדו סוס 923% ,23% = 3% פ"לב

^p 45איפוס ןיב ןוימד שי התעמו רענ לש סוס  == > 
 (אתאלאב) אתאלב ןיבו (אתיניכ) אתיניג רבד
 = תורוהל האב הנניא ונסוגש תלטו יאתיצ רבד
 .ןומהה יפב DU יונכ DN יכ ם'שב םוקמ הארמ
 ארקנ ,אתיניכ ,רבד איפוס ונייהו ,רומאכו (יסרפה)
 5 | «ex ע'לבו 1 33b) םייסרפה יפב
 ^m איבהש אלאב vn קוחש ילש בוכרמ והזו

^b3ק"ודו :א'י ויעל ] — 

 תונברקהמ חקלנה b bm jb 5yep" םרּומ *
das Enthobene der Priester- המורת תויהל 

(gabenה"פ "חבז   D aביעס מ"פ "ישודיק . 
 .ה"כ 'ובותכבו .ז"פ :ח"ם תומבי
 'תפסות .םישדקה ןמ םרומב G^ 272 p םישדקה

mb»םרומה . . םישדקה ישדקמ םרומה כ"יפר  
 .םילק םישדקמ

 םימשל ראותו תוממור pay מ"למ) sii .םּורמ *
(Hóhe besond. Himmelייעשי) מ"לב ומכ  

 ילגנא ^. ,'נ יילהת 'גרת )^ s" בויא ;א"כ ריכ
 DU ,אמורמ ימש ב"כ ,א'כ בויא 'גרת ,אמורמ
 ה"פ vpn aus ילע דיהסמו ^D ,ז"ט
 mp ימורמ ץוכקבו -- 'וכו voy בצחנ םורממ

 י :ז"ט הדנ

 'נילרואד בקעי 7 "יא :ד" 'יחכזב הטיחש ה'גה = =
 יובותכבו ביתכד  ה"דותב n» .תומביבי וע שו

 -- C925] ה"דותב :'ח "יטיגבו אתשה ה"דותב ,ז"מ

 ןינצילה yy לש pip pos ('א בוכרמ =) ףוּכְרמ
 )3 Spielinstrument רמז ילכ ףוכרמ ('כ

 ל'צ] (ילב לכב) (םינפב 'ייעו לגמ לש רי תיב
 B^ רוהט ףוכרמה 'מ) יילכב ו"טפ yy [ילכב

mos,םילכ דומלת ואצמש  Cל"צ] (אחור) ץראב  
 334 איסוס רובידה הז 'יפ וב ואצמו 6'[אמור

 (*(יבד) &C תל כ וגסרגש התואל המודו (*אתיניג
 אוה ףוכרמ הזש "Cs 6 6איכ תומבי) יאתיצ רב

bsייתכדכ רמזל ןישועש זראמ  (o 5» WU) 
 (*"תפכירד אירדיסו ןנימגרתמו םיזראב תורדשו
 ףוכרמה 0": 'ילכב ו"י 'פבו .אייזרא תיירש הישיר
 )! ונרמאש אוהו רמז לש )3535 p^" רמז לש
 ןינושש שיו Cs ןמ סוס )^5 םירמזל שיש

 וילע ןיכרוכש רוגכבש ץעה שרפמו רוהט בוכרמה =
 b" רמז לש mem voy ותוא ןיביכרמו טוחה

 .רמזת sb +('ד «om» p ןושלמ לגמ לש רי תיב |
 מ"ב יילכ אתפסותמ ןורחאה 'יפל היארהו ה"יחא]*
 אלא השענ אלש רוהט רמז לש ףוכרמ ה'פ
 תויהל bob» ושארב השע עקרקה cy שמשל
 יאש היאר כ"ג הזמו .רוהט שיידה םוקממ וב ספות
 רמז ילכ היהי רמז לש ףוכרמ יכ 'מול רשפא
 ראש םע דחי רכזוהש י"פעא םישרפמה בור תעדכ
 איבה םשל pnm vb ז"טפ 'ילב y" רמז ילכ
 ,יריצב ף"כה ףיכרמהו םידקוגמ םינשי תוינשממ
 ןואגה םשב ש'ארה p^ ו"טפ "553 ףוכרמה ןינעבו
 prom yy לש סוס ןימכ sm 5n om אוהו)
 13m רייוצמ דגבב הסוכמ ויקוש ןיב ותוא ןימישמ
 שרפל לכונ ילוא nnym כ"ע ץראה דע עיגמ

pine qeא'ח) אתינקא 'עב ונשריפש ךרד לע הז  
cnםייסרפל היהש  omלע רענ תביכר ארקנה  

(iשיימ יייע ינילרואד ןב עמג שיר איבהש ולגרמ ןב קחצי יר םוקמב ןקתל שי הז יפלו  nmאובמה ףוסב רעבאב שייר  
 יפדבו םילכ ת כ םמ מ דומלת ש"ארה תקתעהבו גיהר ייפב היכו יציניוו רייפדבו 'ע ייכב הייכ )* LXXIII. א"חל

 y רייש יגה יניעמ m םלענו ג"הר 'יפב (ni היכו (5  .ש"רה תקתעהב ס"טב ה"כו םילכ םיללת 'מאו ליסאבו 'זיפ

 ואצמ D'b3 ולוכ טייק ייכבו טמשנ ש"ארהבו החוור שיירה ייפב ןכו החור ,אחוור ,אחור ע"פדבו VI איחל אובמב שימ

 הייכ )5. .אתייווג ^a ייפבו אתינכ םייק י"כבו אתינג עיפרשבו שייארבו שירכו ר"פדב היכ )* .ץראב םימכח ידימלת

p» 00טייק ייכב ייל )5 .יתאלב גיהר 'יפבו אתאלב סיטב שירבו ע'יפרשבו אתאלכ ר"פדבו ב'הו ט"ק י"כב  "bxג"הר . 
 ילוא כ'או כ"ע םינבה תולכ ומכ םהיתבב תונייוצמ mein vm ויה םילודג םיתב ילעב וניבר ייפו תלכ יעב היכו )7

 ריייש 'גה שיימ יייע אתיגיג רב ומשש ןייוצמ םדא הזיא לש איסוס םסרופמ היה ןכ יכ (גיהר 'יפ י"פע) ךורעה תנוכ

 רבדה my ימגודה וז איבה יאתוצ רבו (ג"חר 'יגל) אתייווג רב תולמה ne ןוימדל ילואו 88 דצ א'צקת nis ע"כבב

 טיירסב Xm ייפ רחא הז ייפב ררגנו רמא ךכו וניבר בתכש בובא יעב y" ותמגודו רמוא ינאו גיהר ייפב (5 .ןויע ךירצ

 קתעוה כ"ע )*  .ומשב ג"הר תא ריכזה אלש ינפמ cow טימשהל וניבר תרכוהו ;USD ok ךכו ג"הר בתכ םשו יד רצ =

 ייפב )!* .יר לע וקב ויופדבו רמאש ע"פדבו ט"ק י"כב ה"כ )!5 .בכרמ ו ל כ ג"הר ייפב ('% .11 טידסב ג"הר 'יפמ |

qu» rmייפמ קתעוה « )9  De i'm18 טידסב . 



 = תאירק רשא .שדוק ירפס ר"כמ ץוח םירפסה לכ

 ףכית 'יאש (meom mom אל יארע ךרד םלוכ
 ינב המהמ nw אמעט יאמ bm bum 'שוריב
 (wm אל העיגיל simos ןויגה ל oom רהזה
 םרימה ירפס b^ םש לבא רתויו 'פ ר"לחקב ה'כו
 רומזמ ט"וש UD" .רמאמ ןיבנ הזבו 'דהנס 'שוריבכ
 ושעי p^ ירמא ןוצרל ויהי :ךלה אל רשא 'פ 'א
 תורודל וקקחיו יפ ירטא תורודל ובתכיו תורודל
 ww אלא סרימ ירפסב ןירוקכ םהב ןירוק ויהי אלו

popתולהאו םיעגנכ םהילע רכש ןילטונו םהב  
 לאו ח"ערת זמר 'רו ג"ירת זמר 'ר 'ילהת 'קליכו
 ןירוק והי אלא סרימ ירפסב ןירוקכ םהב ןירוק והי
 ירה 'וכו 'הילע רכש ןילטונו ןהב ןיגוהו ןהב
 איה אערא תאירק קר סרימ|ה] ירפיסב האירקה
 רמאמה לעב תעדל ה"ע מ'הד ללפתה הז לעו ןוצרל

vo esoדומילל תור ו ד ל ןוצרל וי הי  ven 
 אל *5 Y^p .ר"דמבמ חכומ ןכו  תורודל ןויגהלו
 y עביימה לע אלא אמלעב האירקה לע ריפקה
 דע ב"פ הניב ירמא םיניע רואמב רואיב בחורב

(orm nz 83לעב םשב איבהש ירחא ע"מ לעבו  
 לע סורימ תלמב הנוכהש םירמוא עמש יכ ךורעה
 ישוריפ ןיא יתעדלו om בתכ ינוי-ררושמ סורימוה
 "b 462 דצ ז"נ 'פב הנוש ןכו י"לב תוטש קר
 ףופב פורימה רפס ילצא ינממו 'וכו הטוש םורומ

oונייה (" ג'פ ןילוחו  wbןויכו כ'ע תוטש  
 'ע ףראטסקובל מ"ואב nr ש'ע mob y לע

ovoץטערג 'ה ש"מ ומלהל השק ןכו ל"נ ןיאו  
 י"למ 'יפ םורימה ירפס יכ 138 ^D ךרכ ולש ע"מב

^b Wvspücuv(הדוהי יכלמל) .םימיה ירבד .רפס  
 ןייוארש תוארקמ הברה םש 'ילוחב ל"רא המל יכ
 רשא אטח היה המ (ןורמ) םורמ ירפסכ ףרשהל

yvםהינמז תוערואמ ורפסש םירפסה הלאב  
 ^y ןריתה המל הנוגמ רבד הזיא םהב היה םאו
 חסנמ היהש ומכ אלו) 'דהנס 'וריב 'יאר המ יפכ
 ירפס DN לבא (166 תלהק לע 'יפב ץערג 'ה

 (ורימ .םורימ =) םורמ מכ

 יטרפה bU וניבר b" יפל) ןורימ ,םורימ ,םורמ
 ב"ר b^ יפלו םירפוכל יללכ םש וא ןימל

 סורימוה ירפס רד"עפלו Homeros ינויה רוושמ
o Unterhaltungsbücherםידי ףוסב (םינפב "יע  

O75 v)םידיה תא ןיאטטמ ןיא (' םורימה ירפסו . 
 6 'פ ילו ףועה ינמיס ךומסד 'מגב תופרט ולאב
 ףרשהל ןייוארש שי תוארקמ הכרה ל"ו רמא
 C םארובב םירפוכה ירפס p^ 65ןורימ ירפסכ
 ,Pb א'ם G"ep, תבש) יבתכ לכ 'פב שרופמו
 םירפס, א"פ .(*"םורימ ומשו C [mn ל'צ] (היח)
 םמש ('[םינוי ל"צו] «C ex תמכח לש םינוציחה
 םינויה םינטייפה שאר ב"א) — .(''םורימה םנושלב

 םימעה ןיב םיבושח םויה דע וירפסו סורימוה ומש
 כותכ אידהבו םילילא תוטטקו תוחיש םהב שיו
 ירפס לבא (א'ער 21 ייפ 'דהנסד pon 'פב 'שוריב
 ה"יחא]* — ,(תרגאב ?sop םהב ארוקה םסורימוה

 ףא 'מוא "v b םא יכ 'שוריה ןושל הז ןיא
 אריס ןב ירפס ןונכ םינוציחה םירפסב ארוקה
 םירפס לכו םרי מה eb לבא הנעל ןב ירפיסו
 תרגיאב ארוקכ ןהב ארוקה ךליהו ןכימ ובתכנש
 ויהי סורימוה ירפסל יכ ןכתיה ב'ר ירבדכ םאו כ"ע
 בשחנ אריס ןב 'ס (DN אריס ןב D/ רגנ תאש רתי
 רשא םורימוה ירפסל רמאנ המ ('םינוציחה םירפסל
 יטופטפו םילילא תוטטקו תוחיש mass יפלא
 ,םהיתודג לכ תא ואלמיו םהיקיפא לכ לע ולע םילמ
 ירה תרגיאב ארוקכ ןהב ארוקה ע"ר רמאי ךאיהו

COםימ רוקמ בוזעי יכ ושפנ סמוח ןהב ארוקש  
 ונל אל םהילע רמא' רשא nima ול בוצחל םייח
 ירפס םניא םרימה ירפס יכ הנמאנ יתעד ןכל םימה
 כ'כ לעב תעדכו לודנה ינויה ררושמה םורימוה
 תאצוהב לעססאק ד'ר 'חהו רתויו 'פ ר"להקב ל"דרו
 ובצחמ םא יכ ןימ םש ןיא ןכו ר'פ דצ ע"מ רפס
 ויהיו הבהא תקושתו pem yen רבד 350% י"למ
 ץפח רבד ןינע םהב שיש םירפס םורימה seb» כ"א
 -Unterhaltungs עושעשלו גונעתל oni תוגהל

bücherיכ .בשוימ לכה יתבתכש ומכ םה הבגעו גונעת | םורימה וא םורימ ירפס וארקנ ללכ ךרדבו  

 סורימה האלהו יזיפמ ע"פדבו םרימ ירפס שיירו ם"במרה ייפבו םירימה ש"ארבו םרימה ג'ונבו ריפדו ב"ה יייכב ה"כ )!
 רחא ךורעל רדסה הנש בירו רקיעה ףוסב םיימב יכ חכומ זוהמרמ 'ע םדוק רדסנש הממ לבא סורמ ךרעה שארב ה"כ
 סורימה (vu דיל י"כבו pu ריפדו ט"ק י"כבו ב"ה וזו vos ה"כ f)  ,סורימוה ןמ הלמה איצמהל .לכויש ידכ ןרמ יע
 ms) םג יכ הכומ לינה םידיל שייר po" לבא יי ל יי לז ח ב ו םרימ יילוחב 'יפל ה"מגר י"כבו םורמ 'זיפמ ךורע יפדבו
 היימגר "יפב ה"כ )5  .אוה ה"מגר ba" (*  .םיריל ב"ערכו רקש ירבדב תמאה mp ו רי מ ה ש והנוכ ) ovo סרג
 הטשה וזבו ביה ייכב «nu םורימ ריפדב לבא פורמ ע"פדבו סרימ ייא םשו Yom) ףד אקילייגנא v5 ץבוקב) יילוחל

 סורמה ירפסו םשו םידיל ג"הר nbi ה"כ (* am ייפב היכו )^  .תינווי עיפדבו ט"ק י"כב b^ הראיש.  m3 (5 ךלה |
 : יק ידהנס כ"ג ןייעו (* .סורימה עייפרשו ט"ק י'כבו םורימה ב"ה יזכו םורימ ר"פד ייגו .סורמוה םנושלב םמש יוכו
 הכומ )19 .ףיירב אוה הז ןינעכו py רפסב ארוקכ אריס ןב רפסב ארוקה npn רייא (םש 'הנסל ס"ידב xm) v3 יקליבו

 .ךורעה ייגכ san התיה וינפל םג יכ
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 ןכו תעד לובלב 55+ ע'למ וא הלהב p^ ל"נה
^pןושל :אטמרמ ל'זו ז"יפ ר"בב י"שרל סחוימה  

 étourdissement זעלב ן"יאשידרוטשיא תולהב

Betüubungאוהו  rowי"לב הקומע  Üxoüéwo 
 ןיעכ הקומע הנש דועו הנש SOY dormitio ר'לבו

mbיג תמאבו ' ponיתש) ט"לק זמר לאומשב  
(ybאטימרוד תמידרת  wmר"ל  m'* bn 

 והיילע אתומד אגרדו שגיו 'שרפ שיר רהוזב
 fb ר'בל השמ ידי יפ "יעו אטימרוד ןורקאו
 אטימרוד ןוכנ אלל mean ל"מרל ןושל יכרעמבו
 marmoia אוהש ש"מ ןכו אטטרמ ל"צש רהוזד

Murnelthierןושל לע לפונ ןושל קר םדרנ 3357.  
 ל"נה י"ל איה וז יכ אטמרמל הל תוכייש ןיאו אוה

marmotta, marmota nomתינאמאר 'לו ט"יאל  

 ש"ירה «wa תעדלו .תינוי אלו men אלו איה
 רמרמ ןיעכ 0000076: אטרמרמ תחת תלפונ
 )^ יט ,'ט יירבד! םינבאה v" 'גרתו ,ומלהל השקו
 ןירימרמ יחול ב"כ ,'ה mw ץובקהו אָריִמרְמ יחול

"nגרתו 'ט ,'ג 'כיא 'גרת ' "mbב ,ט"כ ' 
yyארמרמ  »^ owומוקמ אוה ] — 

 ידכ םינבא רבש 029 ע'למ ל'ג) יִצּומְרַמ +
 zerschlagen die Steine um ןרדחל

  (ie zu spitzenר"להק  bהברה םירבד שי יכ :
 הייגה המ v'mb ונתונו והדש ךותב לקסמה ןכו
 ימוצרמ א"יו יצומרמ דח וא אלקות דח היל תיא
 pay ימוצרמ ^w םינבא רודיח ידכ הריבש ^5

 D? y/"y nam עצפ

Cerbittert werden y'"y ww (ןמ לפלפ "bah * 
 'תקיספ v5w רמרמתיו 7o/m .לאינד

 רמרמתנ :םשו ,'וכו רמרמתמ היה Tb ט"כ פ'ס יתבר
 Ty ,רימרממו (היכ a5 ילשמ רממו 'גרתו תאצל

 .אתומרמרתמ 'עו אבה ע"ייע

(murmeln, murmuro ר"לבו Dae (ע"למ ^D" * 

 ןירמרמ ולזא ד"ע n'by ח"פ 'מורת 'ורי
 ינפ 'יפכ אלו םימעְרתמו םיננואתמ b" 'וכו ןירמא
 ס"ט Nin רמרמ ג"ע ז"יד p" ב"ב rv — השמ

 .אנוה רמאשכ b" אנוה רמדמ ל'צו

x75 *ע"לב ןכו 000000  י"לב  vyןבא  

 ד ב'ב :א"נ 'כוס .OMarmor) שיש

 אטמרמ ע"ייעו ארימרמ 'גרתבו ארמרמו אשייש ינבא

 ר"פרב הייכו vai ביה טיק דייל יב יא Yn ייכב mo (5 ."ופרב םג קוספה ףוסו imp" ר"פרב ה"כ (* quas ויופדב ('
 .ורומרמ מ'יאדבו יטומרומ יירחא ע"פדבו שיש marmorito טיייאלב אוהו וטירומרומ

 ארמרמ * — ורימ .םורימ

 לבה יגונעת לע ארוקה שפנ הגרעו המכ םתיארקב |
 גר עו )3 oo םילת) המ כ סוכמוס קיתעה ןכו

ov)ב ,בימ ') "yרקיע הז 'יפ יפלו 0 לעפה  

 םוקמ (כיר יג'ח) py יתינפ ןכלו א'ה תואב ומוקמ
 יכ חכומ ל"נה תומוקמ לכב יכ 'עה הז לע יתזמרו

smם"במרה ^55 חכומ ה"כו תישרש הנניא  

 רדסמ דועו .קוחדהו קוחרה ושוריפ ש"ע םידיב
 יכ רורב הכומ "ינושארה 'יסופדבו י"כב םיכרעה
 םידיב ונינפל 'יאדכו ףוסב .ם"ימב התיה וניבר "יג

"mo vnל"גה . 

nnןמ לעופ ינוניב)  nbראותה תארוהבו  
(betrügerischהמורמ ןיד : ב"ל 'דהנס  

 ןיידל ןיינמ ב"עס 'ל 'ועובש ,המורמ וניאש ןיד .
 ,'וכו המורמ אוהש puc עדויש

mpחמוצ 5-5 — זוהאמראמ יאדמ 'למ)  
"y ss mov252 צ'נלפפ ףעל ( 

 לישב יכו ^G'y טיפ ייטיג וזחאש ימ 'פד תואופרב
 ןירוקש ןליא לש ץע "פ זו ה מר מד אזוג היל |

 .אנירחא הילוכ היל לישב יאדו השק אוהש זוהמרמ
 וסרגש m'3 ט"ק י"כ ^3 רחא יתררגנ ה"יחא]*

 לבא ס"שבו ע"פרב 'יארכ ן'ונב אלו mes ן"יזב
 ן"ונב ב'ה י"כב pi )3( ןורחאה זגו שחב 'עב

 — [ןיחמרמ 'ימעפ יתשב ס"שבו

PAY uopuocós  ל"נ אטימְרמ מל"י =( NOD" 

 הלהב  schrecklich, fürchterlichלאשוהו

 "יע N'y3 "b 193» tiefer Sehlaf המררתל
 המדרת םיהלא 'ה לפיו 6" ^m 'רפ ר"בב (םינפב
 בר םובא לע הלפנ המדרתו O5 m'b 'שרפבו
 אטמרמ תמדרת דע 'וכו ןה תומדרת 'ג ('רמא
 םינשי םלכ יכ ץיקמ ןיאו [עדוי ןיאו] האר ןיא
 v3 איש םהילע הלפנ 'ה תמדרת 53

^p (*G"תומש ביתכדכ וטי רו טר מ זעל 'לב  
C's 5יד 272 ןיפתושה 'פד ג"רבו .ןבאכ ומדי .) 

 תואחסונב ב'א) -- .ארמרמו אלחוכ אשיש ינבאב
 ארמרמ סרג ךוועה לעבש ל"גו אטמרמ .בותכ
 אוה ךועה םיספדנו םיבותכ םיופסבש י"םעא

 'גרת שיש ןבא ןימ 'ורו י"לב ארמרמ (!p^ אטמרמ
 ידומעו ,ןירמרמו ןינלטסורק O י'א רתסא ששו טהב
 ר"בב ג"ונב ה"יחא]* — (ןירמרמ ידומעו GO שש
 ג"כ זמר "שארב 'קליבו הטימרמ תומוקמ ינשב
 b" .אוהש ל"נו אטמרמ ז"ע זמר 15 ךל 'קליו
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 ראותהו pis ארקנ םוקמה יכ איגרמ וניבר ^2 תחת

Tmרכז דיחי ראותהו יִאְנורמ םיבר  ywב'ב  
 :םשו .. םלשוריב חיהש רחא ינורמב השעמ :ו"נק
 ג'פ האיפ 'וריו :ו'כ "ישודיקבו היה אירב ינורמ

Ty f"ד"עפל יכ ןוכנ הז םג ילואו ינודמ "גה  
 דחא אוהש 'כ ^l עשוהי לש ןוארמ אוה ןורמ

pyטיי םש) ןודמ  Cr amןב לש 19000 אוהו  
 שג 'עְו 6היע om ןורמ ,ןורימ ma ע"ייע והיתתמ

 ס"שב תומוקמה ונמסנ ?De םשו (ט'עש (nt בלח
 אינורמ ינימש רהוזבו) qb תנוכת ןינעבו שרדמבו
 :אינורמ תחת וניזאה רהזב ל"צכו ךורעה "גכ
 ץראה תאובת 'ייע (םש 'תקיספב ב"שר 'ייע אינורמ
 ברעמל wm O»)b ארקנ םויהו א'ק רצ ש"ירל
 ךומסו הנשי  כ'היב םשו תועש יתש ךרעב תפצ
 שרדמ ךומסבו רלדנפה י'ר תרובק םורד דצל רפכל
 ונב א'רו on דצל יאחוי ןב ש"ר ןויצ וכותבו
 ,יאמשו ללה תרעמ אוה לחנה תדיריבו וברעמל
 'ייע דועו ,ףילרעב יפד) "מ דצ א"יפ ר"פוכ כ'ג "ייעו

 — [האלהו 228 רעיוביינל איפארגאיג

 ןודאל ךיישש המ אָיִנְרִמ ס"למ ר"עפל) ןורמ "בע
 ה"רד 'נשמב Hausherrngut) תיבה

 ןורמ ינבכ וינפל םירבוע םלוע יאב לכ (ז'ט) ק"פ
 (AUT יעו ןרמ ןב ע"ייע ה"יחא]* = ,אנרמא ע"ייע
 EB" קתעוהו 'וכו םישבכ ינבכ וניבר 'יפש +ו"כק

m^היאר םש יתאבהו (אנליוו פישב) ,ח"י ה"רל  
 וניבו תטשב הז לכ לבא p ןידהכ 'ורי 'שלמ
 רומאכ ל"נה p'b אוה יכ יל ררבוה התע לבא
 y"D mv ,ריד ןמ yup אוהש 5^ ןיריד כ'או

omתיבל ךיישש המ ונינעו  u"mןורמ ינבכ  
 אנרמיא ןב ע"ייע my תיבה ןודאל ךיישש המ

oltmרמ ע"ייע .'ג 'ירדנ אָנְרַמ ןינעה הזמו ,(אייק  
 ךרבתי לאה ונייה לכה ןודאל לאשוהו ,ןודא 'יפ יב
 (ןורימ) הרבג | ביריוהי ד"ע ח'פד 'T "ינעת יורי
 ,אייאנשל אתייב רסמ ייברפמ התרק ne] ל'צ]
 יוועל 'הל ל"תמע y" ריעה qms lie התרק ןורמ
 ליחתמה בא 'טל רילק א"רל טייפ vn ריכזהש

 — pmo] וברסמב תיבה "5525 :הכיא

(TD *רמ ןמ .ראות)  (Qitterונחנ 'פ ר"כיא  
 (oam nov 'y2 תואבנרכ ע"ייע ונעשפ

mas 

 יאבלח שוגו רדסה &5 s( ica ץנ עזויע )2

 ונר  =( mbףֶרומ -

AS uóguy י"לב | ןטק לדגמ ןרומ m 

(o5V. ץובקב 4Jl. ע"לב zemer Thurm 

 ביב) ןיפתושה 'פב " sb Crתא אלו ןרומה תא
 השונך.   bu ^bאוה ןטק  ipsיתונגב
 י"שרו ה"יחא]*  ^bם"כמרו ןיטלפ ינימ  ^pםינומרא

 ל"גה 'יברע וא י"למו ךורעה "יפכ רקיע ד"עפלו
 ס"ש י"כבו ת"לרב ןדומ "גה רקיע הז יפל ילואו

 — [ןרימה 'ה י"כבו ןורמה ןעכנימ

 ע"למ אתינרומ ס"לב אָתיִנְרּמ nois =) (' ןרמ
MLץובקב  Opןימ  y»ארקנה  
 ארקנ כ"ע תותינח וצעמ ןישועו שי

y'bsכ"ג ^4  (Speer, Wurfspiess nmברח  
mumםעה לכ דיב  (א'ש anג"כ ) אברח 'גרת 

 'גרת] ('ז 22 ?et [ץראב] הכועמ ותינחו .אתייגרומו
 חלשב mm 'תקיספב .('[אעראב אציענ היתינרומו
 ('איבלח שג ןוהירתב ןיקפנ .+.ר'צ רצ oí 'תקיספ)
 — :אתיינרומבו (*[איירטוחב ל"צו] (אינרטוחב)
 ב"ר ירבדב ל"צ ה"יחא]* — (טבש י"לב ייפ ב"א)

^g63 אלו) לאעמשי 'לב vאבו ל"נה ע"ל אוהו  
 יא י"רתש Cn os) תומש) ותנעשמ תקתעהל םג
 yw C8 ,טיל (pm ךי לקמ תקתעהל היתינרומ לע
 ana s Jb unn wn) nin תקתעהל רתויבו ןינרומ
 חמר תקתעהל ןכו on יד ,'ב ייעשי ;יז גיב ביש ;ביי

 ר"משבְו ג bp conn תינַעַמְו (יד ov יימרי)

 תוינרומ , . ילש niiyn תונכומ םכל אה ז"יפס
 — jn] תונכומ ילש

 ץע 'יפ הזל םדוקה ןרמ 'עמ ץובק ןיגרומ =) ןרמ
 ייעשי רושאתו רהדת ann (םיובשריקלענראק

 (b YN^ -- .ןינערכשאו ןינרומ "OG יס ;ט"י ,ט"מ
 תנוכ ה"יחא]* emn sm סדה ןימ י"לב
 ומכ ןוכנהו 3 טק, 6 6 י"ל לע ב"ר

 — [יתבתכש

 ארקמ לש «qwe ןוארמ ילוא םוקמ םש) אינרמ
 הערפ חלשב יהיוד אתקיספב (םינפב 'ייע

 לע יחוי ןב ןועמש 'ר ילגתיא Cru כירד יקיספ)
 2/2 םילעופה תא רכושה 'פד 'מגבו .('אינורמ
 mpom (' ןוירמ יגבל (ni והנירדש ר'פ
 ינבל מ"בב an^ רקיעש peo ps ילצא ה"יחא]*
 םש ר"להקבו כ"רד np'bba' יִאְנורמ ה"כו יאנורמ

 mb םדוק אינרמ y ^w^ ע"פרבו ט"ק יע י"כבש רדס רחא ונררגנ (*
 יקיספב )9 .ירטוחב םש ריילהקבו ייתקיספב ה'כו (* .הירתב ןוקפנא בלח שוגו ייא pon ןח יפ ריילהקבו ןוהי רתב ןיקפ
 ריילחקב ה"כו (דימר mw םש רעבאב ש"ר תרעה יייע) יאנורמ לע ילגתמ י"בשר nm ילומרכו פ"א ייכב ייאו ייל כירד

 .יריב ינבל גיונבו ןוירמ רב ינבל Ue י"כבו )* .קלח ןה יפ



 רצוע 'מולכ אעוב b^ .אסרומ םיפמו (נ'שו סיפמ

 .הייחא]* | .החילהו אלגומה הנממ איצוהל אעובה

 החילו םד האלמ הרובחו הכמ 55 ע"למ ילוא
 אסרומל ב"ער ט"ס 'יטיגב «mi .ףוגה תא לעגמה

 — ['ב סר ע'ייע 'וכו

grobe Kleie חמק לש סגה תלוספה) ןמְרּומ wn 
 תוריפ קרפ הלחד תנשמ +ןיבוס וכפה

 .ןנסרומו (*ןבוסו ןרואשו םה 072 ביפ ץראל הצוח
  "bתלוספ  psתלוספו ןיבוס ארקנ חמקה לש

 'מורת :ו"ע תבשב ה"נכו ה"יחא]* — .ןפרומ סגה
 ה"מ א"יפ  UYז"פ .האיפ ד"כ.   "vט"פ 'יעיבש

wb טוס 'ורי ,ד"ע ח"גד ב'פס' non "v  .דל"ט 
m'b תבש 'תפסות .ה"פ 'יעיבש 'תפסות :ז"יד 
 י"פר ק"ב 'תפסות ,ר"פס 'ציב 'תפסות ,(ט'פ) —

 וב בס יעליע י"שריפו

 -Druck, Unter הקיחד b" 090 לעפמ) אָתְסְרּומ *
Grückung402 2 ילשמ ןואשמ 'גרת  

 ש"ע וטסויריא 'עב יתשריפ רבכ ןוטניְסְרּומ *
 ,ר'פר ,א'חב

y*2 ₪ע"לב ןכו ס"למ)  krank nbn o7» 
seinראו תהו  ysbס"לב  = my]ע"לב  

 -Krank אתוערמ ,אתיערמ ,אַעְרַמ םשהו 025^
 תיערמ ^O 2^ 3750( ןילח תא הלח 'גרת

 הנושאר אמגוד איבה ג'ו ה"יחא]* :היערמ

 םירחא םיגויצ המכו המכ נ"שו ערמ 'ע ןמגרותמבש
 ;ז"י 0^ ;'א ,ד"י א'מ 'גרתב לעפ תי אב .ש'ע
 םירבדל 'לקנוא לעפאב .'ו .'ה .'ב 3" ב'ש
 an byp23 ;ו'ט ,'ג 'ישארבל 'ב י"רת ;א'כ ,ט'כ

;n^ 3^ "nvראותהו ̂ ,'ג םוחנל  y?» 
 ערמ ביכש 'ינורחא 'יסופד תצקבו ערמ nbh 'גרת
 ב"ב 'ייע ס"שב הברהו ד"י ,ט"י א"ש 'גרתב ה"כו
 -ט"מ יירדנ ץובקהו ותלוזו ג'נק ,א"נק .ז"מק :ו"מק
 Ap 5'3 םש הו »3 רצק yy rb ה"ר ב'ער
 בכשמל 'א 'ורי 'גרתו 'וכו רטפיא "my וגמו

moe)א'כ , Ovיוועל 'ה לצא תואמגוד 'ייעו ערמל . 
 (אתוערמ) אתיערמו אעורמ םג נ"שו ד9 ב'ח ר"תמעב
 ה'כ ,ג'ב mewb 'קנוא ןישיב ןיערמ ץובקהו —

 הב שה עיייע :חינ בב

ny ero umb ovs?ע"לב  io^ג  
(Weide, Weideplatzתישארבל 'א י"רת  

 i סרממ אוהש ימ ונתוגו : YD ימויב היכו )* ,ךינפל תוחנמב ופרימ ךי ג פ ל ns ופרימ גיונבו םיש יי'כב היכו )!

qp Cיעמ חכומ  mneארואס עייייעו (+ .וניגפל הייכו תותש שחב יעבו . 
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 אתיעְמ .יערמ * = אָנְרומ *
 .הנארמ ע'ייע אָבְרּומ < = =

 b mirones MY] miro^ ןמ ץוכק ר"לב) םנרומ *
 א"כפ יתבר 'תקיספ Spiegel) תוארמ

 הארמ אוהש הזה job :ןאמדעירפ 'צוהב :'ק דצ
 'יפ םכמע 'ה רבד םינפב םינפ ךכ דצ לכמ םינפ
 האצוהב ןאמעדינ 'חהל mw תולמ b "y^ תוארמ
 סוניקוב מ"ד םיברל ןמיס םימעפל אוה ך"מסו ,ל"גה

 nS אבה ע"ייע דועו ,ע"ייע

 -mores gesittetes, zah ר"למ 3^5( תורמ ,סורמ *

Gnes Betragenא"דמב א"פר ק"ב 'תפסות  

 דעומ םורמ ויה םא לבא רבדמה qb ואבש ןמזב
 ויה DN 'יא טרופריא י"כב יכ עדו קזנ יצח םלשמ
 י"כבו min ינב T'O א"פ ק"ב 'נשמבו תוברת
 ךמס סורמ ל"צו םורמ ס"טב 'יסופדבו תורמ ^8 1^
 ,תורמ ל"צ בוט רתוי וא םדוקה ע"ייע םיברל ןמיס
 .ק"ב אתפסותל םהרבא ןגמ b "ys" ,ל"נה ר"למו

 -zer שחובו קחוד קחממ b os^ ע"למ) סרמ
(Geiben, drücken, pressen, rührenהדגהב  

 ופרמ םולכ ^C ייא 'תסא) הנסרמ םרמ Co 'ליגמד
 (my ול ואיצוה 'פב .(' תוחנמב וסרמ םולכ םדב

Co?םדה תא לטנ  CoDוב סרממ אוהש *) ^B 
 תא ןישחובש (.ח'ל תוכרב) ןנירמאדכ wma ןוגכ
 (א'עס טיפ ייטיג) .וזחאש ימ 'פד ג"רב C תיתשה

 .אחלמו אחשמב היסרממו האדיחי אמות יתיל
 p^ תיעיבשב זרואב ןיסרממ (CU ייעיבשב ב'פב

 'קי) ךשא חורמ 'גרת ב"א) -- .ןיבברעמו ןיקחממ
a?כ ') qme pי"פע אוהו ה"יחא]*  

 ךועמו 'גרתו .ויכשא וחרמנ +הימ זיפ יוחגמ) הכלהה
 'תפא 'גרתמ חכומ wma ךורעה 'יפכו סירמ יד
 'תפסותב ה"נכו ,אמד תי ןשחבו ןסרמ wn 7^ ,יא
 ברקהו 'פ ר"תסאב ,המדב סרממ אהי אל D" ק"ב

vosהז אנסרממ תופועה תא סרממ היהש סרמ  
 סרממ ימ סרמ :םשו ,תותלסה תא סרממ היהש
 תא Tomb סרממ ימ אנסרמ תופועה תא ךינפל
 תא ךעממו סרפמ ינא Dobp :םש y" תותלסה
 וללה םיכנע המ ב"יפ ר'קיו .םהיעמ ךותב םשפנ

 — [וכו ןפרממ התאש

 ,(םורימ) םורמ ע"ייע םורימ * =

 Eiterblatter) אלגומ האלמ אעוב) אָסְרּומ ₪
 | (yy 2( אמק אקרפ תבש תכסמ



yon *258 קפרמ — אָתיִעְרִמ  

 "7" )0363 !y" :תוריפ p (ף התייפרמ *
 לכו ד"עס ח"מד א'פ תורשעמ

 ןיליא pa» Gre wb יורשעמ)  [וחרקישמ] םינבלה

 la ע"לב wm התייכרמ ל"צ ילואו התייפרמ
po7*25 ץמחל המוד) חמוצ \ (Sauerampferיפו " 

 תורעשב םיסוכמ רסוב ןהשכ הלאה תוריפה ךרד
ow»םינכל םישענו ןילפונ ןלושיב רמגבו הצונ , 

 /3 םיפמ ע"ייע םיפרמ *

 הכירד pup )05 לאינ) ספר לעפמ) תֶסָּפְרַמ
 תולעל וב ןיפפורש רסנל לאשוהו הסימרו

 ירבדכו םינפב 'ייעו ץראל םשמו הילעל וילע
 דציכ 'פב Balkon, Veranda) ארקנש ןיעכ וניבר

 רעש תיבב ובוריע ןתונה היפ 7" ןיפתתשמ
 יא 'ומג ןיפתוש nay תספרמו הרדסכא
 םיתב השמח ויה 6א" v3 ןיקלוח
 'ד אלא םהל ןיא תפפרמל ןיחותפ
 חותפ nnb 3! כבוסמ ריוא ןונכ b" 6תומא
 םיתכ וכותב שי  תוריק בבוסמה ריואה ותואבו
 «jn רמוא ןיא תוילעב תולוע תולעמו וב םיחותפ
 חתפל ןינתונ אלא רצחב תומא 'ד תיב לכל
 b'n m^nw) S253 תומא 'ד (*תספרמה
 (אנליונ סיישב ספדנ ונממ) י"ת רשא 35'3 י"כ ה"מגר

 רתוי וא םיחתפ 'ד הל שיש היילע ונייה תספרמ
 ןיספורש ךורא 003 םהינפל ןישועו nns הרושב
 ץראל וב ןידרויש םלוס רסנ ותוא mob וילע
 תספרמה דעב לעונש nne שי obw ותוא ינפלו
 p^ י"שרו כ"ע היילע לש םיחתפ 'ד ןתוא לכ

i'23היילע יחתפ הברהו ('ר"ייולא תספרמ  
 ןירוקש דחא םלוס ךרד ןילוע ןלוכו ול ןיחותפ
 ,ד"פ ib 'יבוריעב yo" הזיא ה"נכו )0 ד"ירגד

 ת'פ 'טוס 'ורי :ה"כד ח"פס "יבוריע ^v a ק"מ

 שוריפל היארו ,(!"פ) ט"פ 'יבוריע 'תפסות ד"ע ב"כד
 הל ירק (wb א'ער ר"פ 'וריעב 'יאד הממ ה"מגר
 ב'נש ק'העו — 'וכו תספרמב יקלסקד תפפרמ
 ילואו Galerie = Umgang אוהו גנגמוא p" וזעול
 — galerie] א"ירלג כ"ג ל"צ י"שרבש ל"נה זעל

Hand- ל'צא ^b Ellenbogen T (ע"למ pens 

  (gelenk, Achselgelenkתבש) עינצמה 'פב

 "יכרעב ("ה"פ ב .וקפרמבו ויפב איצומה "מ ייפ
C5 wl»)דע הסינכמו םימ תיבחה תא אלממ  

TOY T mm mortו  

n^ 

 . .רתא Q5 'ד ,'א י"הדל 'גרת ,יערמ רתא 'ז ,ג"י
 ר"שהש .ותיערממ רות ב"ער ו'פ מ"ב ,אתיערמל
 ^n הרומת — .לארשי לש ןתיערמ ow ינש 'פ
 .'ה ער ע"ייע wb ונינעש nb -- ,'ב גרמ ע"ייע

 :ב"כ ק"מ Geselligkeit yy) מ"למ) תּועירמ *
 תיעיבש תפסות -- תועירמ תחמש
 .'ב תויברמ ע"ייע ס"מ ב"פר

PUT ינשמ nbn ^e Qe) y'bs (ילוא opus 
 המהבה ירדצ ינשמ םייולתש םילכ 'מולכ

C353 hy mmםישודק שירב ר"קיוב  G'39ץרק  
 םילכ b^ ארמח לע ןעטו אלערמ אלמו אילילב
 | .זעלב (אטסיצ nee רומחה לע ןי מישמש
 ט"יאל sim דיל 'ב ,'א Ya י"כב ה"כ ה"יחא]*

"b cestaח ייפ םישדק 'וחנתב תמאבו לס ' ^N 
 הילערמ אלמ דיבע המ ר"קיוב ג'ונבו לודג לס
 היליערמ אלמ :ינא יתובסו 'פ ר"להקבו 'וכו ןינית
 ל"צו ס'"ט תומוקמ ינשבש ל'נ .ד"עפלו ןיניאת
 ירבדכ oim ,ל"נה רופיסב הזל amp "אש היליטרק
 ר'ל לע ריעא דועו .ל"נה ע"למ רזגנ זא וניבר

 - [הנטק הרעק mergulus 'יעצמא

 שוטיעב םולש תליאש טופנו מ'למ) אָּפְרַמ *
(Genesungםירמוא ויה אל  ,ג"נ 'וכרב  

 אטיז yy (G'D ז"פם תבש 'תפסות 2/723 אפרמ
D^" 'y1 Can an)ע"ומב . 

 schlaf herab- o2 ע"למ טפר לעפמ) טפרמ
(Güngenהצילח תוצמ 'פד ג"רב  mo») 

Copטפורמה לענמ  ^bלגרה ןמ בברתשמש יופר  
 תא ךדנע םעטי DN (ב'נק תנש) ומכ ונממ לפונו
 ןאכמ ויל ^b ביש) התשא רשא תאו לכא רשא
 לוכי (ws תוטפרתמ םינקז לש םהיתותפשש
 תובברתשמו לכאמה ךיחה םועטל ויתותפש ץופקל
 םש תבשב ^m ל"זו ה"יחא]* .תופפורתמו
 אוהו תובברתשמ תוטפרתמ "?b G0^ 'פדב)
 pii" הפה םתסהל תצמאתמ םניא תופפוותמ
 םינויצ ינשמ yum נ"שו טפר 'עב ומוקמ רקיע .כ'ע
 :y" טפריאד אתובית יאה nv» bus my ל"נה
 בורקו (בתכאש ומכ חיר ייפ ייפע) םש וניבר שוריפ
 כ"ע ורובחמ mex לקלקתנ 'ליגמב י"שריפ הזל
 של ע"למ sym תועקבמ b^ 'ומביבו תבשב לבא

— [durehstossen, durchstechen 

 .ישוריפב וניבר ןויכ ע"פרב 'ילש ןויצה הז לע יכ לייצכ )3 ,יטסיצ עיפדב (? .ןיאישמש ע"פרבו טייק v3 ןוכנל הייב )!
 צ"ל wi ילואו א"רייואולא :תספרמ זעול :ג"ל יוחנמבו 1/08068מ₪ allée צ'ל ילוא )^ .תשפרמה 'ציניוו 'פרב )*

Stufe degré (* .Gang, allureחיפב ע"פדבו י"כב ה"כ )* , 



POS PEE 
  pex ruי"למ ,00007706 00006

marsupium ר"לב 000 000 / 

D'5תחתמאו  (Beutel, Sack.איצומה 'פב  p^תבש)  

Cbתא רכומה 'פב .ןיפוצרמה םתוחכ המדא  
 תא [אלו] םידבעה תא רכמ אל Cry 22 הניפסה
 םיקשהו תוסכהו םירכה (א'מ) יילכב כ'פ .ןיפוצרמה
 ןיפרטצמ «CU תוליהאב )1^ 'פב  .ןיפוצרמהו
 םהב ןינתונש םילודג םיקש b^ .ןיפוצרמה םתוחכ
 ^" b3" ^5 .ב"א) — .תוניפס לש  תורוחסה

 םינקז 'ע וקיתעה ןכו ה"יחא]* | .(םיכו תחתמא
 "^D'à my G :ג"ט ;חיכ .זיכ :בימ תישארכ תחתמא

 בימ יישארב) קש דועו GU) ,'ו יכימ 537 :היכ םירבד)

 תקתעהב 'יא ר"י א ילשמלו 60606 י'נ) 02
 אלילק אנשילב דיחיה אוה כ'או ןססטחיחוסו : סיב
 'וריב ןכו ל"נה ר"ל אוה אוהו תמדוקה "ינוי הלממ
 .ןיפוצרמה תא הב pb ר"ע ב'יד bb" תבש
 ר'פר ב'ב m irp ב"בב ןכו ל"נה תומוקמב לבא |

y 7^3לצא בורל רכזוהו ץובקה אוהש הארנ  
 :ז"פ ב"בל ם"בשריפב y" םהינבש קולחהו םיקש
 ותעדש חכומ a'y ב"בל ושוריפ ךותמו ןיקשהו ה"ד
 ?y"  תוניפס לש איטמקרפל םיקש םהש כ'ג

 ג"הר שוריפב ראובמ אוה ןכו C75 תבשל יישריפב
 ךורעה לעב וניבר ררגנ וירחא רשא א'מ כ"פ 'ילכל
 אוהו ריארג תייטב ומשו N^ 14 רצ ט'דסב םשו

vae oןמ ץובקה  S5תולהאלו האובת לש קש  
 הל ע"לב אוהו גרוכ תייטב זעול א"'מ זיפ

"b3! Reisesackז"ס ב"בל י"כ ה"מגר  :+ ^bןיפוצרמ  
 valise צ"לכ ש"לאוו ל"צ ילואו ש"לאמ ןיזעולש

Reisesackפ ןשיה 'מוחנתב ןכו ' "X npnצוהב 'ג ' 

 םמשו ק"מהיב לש םילכה לכ חקל :'ר י"כב ב"שר
 — ['וכו ולש םיפוצרמב

 חוצחצו תוקנו קלחה ןינע (טרמ 85 מ"למ) קרמ ג
 לאשוהו .reiben, poliren py ס"לב ה"כו

 רטא 'פב (םינפב 'ייעו vollenden הכאלמ רמגל
 בור 'מגב טחושה פ'רבו Cx 9 הנוממה םהל
 הטיחש רחא קרימו וצרק (א'עס ט'כ יילוח דחא
 איער גיל ימוי) קרמל הוצמ קרמל יל המל av לע
 ' הטיחשב םילשהל mus שוריפ «Oy 55 יילוח
 ג"רב ,(*םולכ ראשי אלש וראשנש םינמיס טועימ
 לש ופוג לכ ןיקרממה «pow  (א'עס 7« 5331
 ןילכמו v ןיקירמ e me» nes^ תחא לע םדא

 .קפרמב [םינשו] (חימ תוליהאב ק"פב ,('וקפרמ
 ,םרבא ארית לא (ר'מ 'פ וניגפל) (' ה"מ 'שרפ ר'בב
 ןיזחוא m" ךשומאו אנ השג CUD vp 'פבו
 'קזחי) ירי יליצא לכ לע .לופי אלש ידכ וקפרמב

em anיקפרמ לכ לע 'נרת  ^b C pיחש  om 
 ditello ט'יאל mm ה"חא* | .א'ליטיט

^bתיב  Achselhóhle "mumןכו  py us ^b 
 ביתכו יחשה תיב םהיליצאו 5n םש 'קזחיל ק"דר
 תיב אוה קיפרמהו [ןידי ל"צ] vm יקפרמ לכ לע
 ק"דר 'ייעו קפרמבו ויפב ל"זר ורמאש ומכ יחשה
 ש"אלישייא םש זעול י"שרו 5^2 qvb 'ימריל

"y! Achsel 8םש 'ופסותו םש תבשל  
 ןיכרעל י"כ ח"מגר םג לבא ה'שע voy ןיקלוח
 יחש תיב : וקפרמ b Op^ ףד 'קילייגנא v3 ץבוקב)
 הארנכו ש"ע הז לע קלוח ח"מ א'פ 'ולהאב ש"רהו
 ירחא םש 'ולהאב יכ יחש ןינעב b^ ג"הר םגש
 bn בתכ [jm] (וידיג יקפרמ pim" 'גרת ואיבהש

 wow ל"צש ל"נו כ'ע ןיב ה on תייטב ומשו
 ינוז רפסמבו יחש !p bo^ ץובקבו li ע"ל אוהו
 bx — i'm ^e3" ל"צכ ילואו ןיטאב שכל
 איגפסיא 'ל אוהו ודבוק y" ראובמ 'ולהאל ם'במר

codo, 0ר"למ  eubitumקפרמ ןינעה הזבו  
 : ב"ג (vr ץובקהו .םש תבש 'ופסות 'ייעו ע"לב
 בר ע"ייע לבא םילגרו םידי [יקפרמ ל"צ] (יקרפמ)

ÁNןינעב קפרמ וניבר 'יפ 'א קרפ 'עבו  [t'y ns — 

 רבכ .ז"ס תבש (הבקנ («mw ow תפירומ *

 (:איעק יא'ח היתיממטסא 'עב יתשריפ
mx p» yasתפסות ' m»י"כב 63 ט"פס  

 pon ןיצרמנהו ןיכשמנה םימה 'פריא

 :ןיררגנהו ג"ונבו

 .יצומרמ yy mp הרובחו עצפ b^ יִמּוצְרַמ *

yy? *מ'למ) אָעְצְרִמ  nwוב בקנל ילכ  
Tw Pfriemenםינפב 'ייע הליאשהב ) 

 )^ ויט םירב) עצרמה תא תחקלו :א"כ 'ישוריק
 עצרמה א"ד 'וכו תכתמ לש דחוימ עצרמ המ
 .א"נ 'ורוכב :'ד 'ועובש .לודגה עצרמה איבהל

yyןיעצרמבש דחוימ םש 'ישודיק ץובקהו ,'ד לס . 
 ,ןיבייוחמה ןידור הב רשא העוצרלו הריזגל לאשוהו

^v3 ה"פ ינש 'שעמ 'vD voyהעצרמ ג'ערו  
 .ןאכל אב ףסוי ןב הביקעד

 רייב "5233 envy טייק י"כבו יריפדב m/5 (5 ,חימ סיטב ע"פדב לבא י"כב ןוכנל ה"כ (* .ליצאה דע cw :ם"י םשו )!
 ב"ל ipy אנליוו סישב) bm .גיל ימויב ח"ר ייפ י'פע wm (5 .ויי עיפרבו י"כב הייכ )5 avv יולהאל vas ייפבו םידי
 ךותחל הוצמ 'טולכ קרמל הוצמד םושמ םיראשנה םינמיסה טועימ ךותחל םילשהל ימולכ קרמל רחא ךירצ (ביעס

 קרימ ra) ףד אקילייגנא ייכ ץבוקב) «n יילוחל v3 ה"טגר שריפ ןכו cy qnm אלו םינמיסב רתונה םולשת
 םייסו ש"ע תוכיראב קרימ «3n ייפ ה"מ ב"פ ןיצקועבו .קרימו היד םש יילוח יופסות !y" כיע הפיחשה רמגד ימולב

 .תצקמ וב nnn אוהש רבד םינשל ךותהישכ קורימ ייפ
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io (py — קרמ — pop ! סר 
CUm ow)םינש 'פב .דוריח ןינע םיחמרה וקרמ  

 םיקוא אנאו (ו'ט 72( בוח ירטש אצמ 'מגב ןיזחוא
 '"יחכזב ps יניבז (*י פ ש י או קירמאו יכדיאו
 ,הפיטשו הקירמ ןינועט «Co תאטח o7 'פב
 ר"ת i) קרפ יז (UÓb" תאטח תשדפבכ וצב ארפיסב

 סוכה תקירמכ הקירמ 'ר ירבר ןנוצב הפיטשו הקירמ
 הקירמ "ירמוא 'ימכחו סוכה תפיטשכ הפיטשו
 ביצ ידה  וריס קרמוה .('ןנוצב הפימשו ןימחב
 הז תאווה הייחא|* C» 3D יעב p^ (ב'עפ
 הזמו אוה תויקנו דוריחו חוצחצ ןינע מילמ שרשה
 nns ןכא םש הארו 'וכו השעמ הבר 'להק שירב
 שירבו הריהב האשעו החצחצמ היה b^ הקרימו 'וכו
 זמר ילשמ "pb ב'פק זמר א"מ 'קליו ר"שהש
 ןועמ שפנה תייקנל לאשוהו .'סריגה יונשב ס'קתת
 ןירוסיי א"עס 'ה 'וכרבמ ל"גה 'עמ ןויצ Tw ןאכלו
 ןיקרממ pup ipw ןכו ,םדא לש ופוג לכ ןיקרממ
 ןירופי b םויב «qj .("פדא לש ויתונוע לכ
 ה"מד ח"פס 'מוי v 'ייעו תקרממ התימו , . ןיקרמט

"mb "mm" iyג'עס ז"כד .ב'פס . ^b!תקרממ  
 המ ר"ע ו"מד ב"פס 'וירוה יוריב ןכו תרהטמו הקנמ
 קוממו רפכמ םשא ףא תקרממו תרפכמ תאטח
 moy הקנמ b^ קרממ ילוחה b'3 פ"ר ר'ב ,'וכו
 ינב ילוחמ יתמט ה"ד :ח"יק תבשב י"שריפ ןייעו
 ןמ ךל ןיקוממ i^ םייקל שי הז יפלו .םייעמ
 'לב pb joy ןכו םרוקה ע"ייע ט"ספ ר"ב ךיבוח
 (גימ «v3 p םנוע תא וצריו zm ערפ ינורמוש
 תייקנמ כ"ג רמאנ ןכלו .ןוהיבוח תי וקרמי 'ב י"רת

aimהזו ןוערפהו  pupןכלו .ו"ט מ"בב קירמא  
Dy "Um con(יכדא) יכריא  ^bלבא .והטא  

 .ע* ע"למ ל'נ (א'עס גיל תבש) 'וכו ומצע קרממה
 ש"ע י"שריפ ןיבה ןכו רשיה ךרדמ הטונו הנופ

"bnםצעבו -- שורדה קר איבה )5 73 ילשמ  
 הברה (א'כ 0 ?vp מ"למ הקירמ ןינע הנושארה

^miל'נה וצ ארפסו .ז"צ :ו'צ : ה"צ :ר"צ  
 — [י"פס n3t" 'תפסותו

 רעש וב ברועמ טיט וניבר תעדל אקרמ =) קרמ
 y" הציב ןבולב יווש טיט וא ןאצ לש

 ושורי) קורמ ול רמוא הוצמב ליחתמה ןושלמ וחכ

^nbbא"פס ה"ר יורי רדייע ז'ילר י"פס  ru"יציב יורי ,ג"ע  

 v'b3 .('הוצמה םלשהו nb5 "p (ב'עס 5^ איפ
 ג"יפ השועהבו .טשפהה תא קרימ («"'G דימתב

 וא הטמלמ שרחה הב רייש «OU  תוליהאב
C nbysbsהקרימ אלו הפינה  ^bןמואה רייש  

 ףוסב .הריגסה םילשה אל לבא תלדה רגס הפיגה
 ןקרימ אלו ןכרדכ ןסינכהש וא אמ D" תואוקמ

^pה"יחא]* — .ןתכאלמ רמג אל  pb "bלעיפב  
 י'ע יכ םולשתו רמג ןינע הליאשה ךרדב לעפבו
 הלימ 152 לע רמאנו .רמגנ אוה ילכה תקירמ

"vתבש  Dbוב ןיאשב רמיתד אדה ב"עס ז"יד  
 קרמל ידךכ (םו'ב ןיאשב ייא .ט"ד ח"פ 'ומבי יוריבו)

 וניאו קרממ קרמל ידכ (pvo) וב שי ow לנא
 .ג"מד ה'פ 'מוי v" הקי רז ה לע m ,ששוח
 הריכטו החיקל לע דועו .ןתוא תוקרממ תונרקה
 תמאבו ז"חא אכה 'עב ואיבה וניברו .ו"ט מ"ב
 אינודנה םול ש רמג לע mn .םשל ךייש רתוי
 אנרופ הל pes אלו ג'ע ל"ד ו"פס 'ובותכ 'ורי
 b'ob ר"בב לבא — .הקרממ אוהש העש דע 'וכו
 כמ 'ייע ןיחרממ ל"צש 'b ךיבוח ןמ ךל ןיקרממ
 הל סרג אל 'ג קש 'עבו ab ya וניברו א"מ 'רפב
 ןיקרממה ןירוסיי כ"ג נ"שו ז'חא אבה 'על ךייש וא

o»םלוכ יכ תואמגודה רתיו ל"נח 'וכרב  p 
 הכיתח רטג ןינעב דועו .םה חוצהצו הקיחש
 הייצח קרמנש ב"פ "יצקוע 'תפסות לעפנב
 'וכו יעצמאה קרטנ רובח וגיא הז ירה םייק הייצחו
 י"פעא לעיפב "א ה"מ b/3 ןיצקועבו םימעפ הזיא
 'תפסותב לעיפב ןכו .םש ש'רה 'ייעו קרימ אלש

^bיוג . . יוגה קרימו טחשש לארשי א'פר  
 — ]^31 לארשי קרימו טחשש

 ,poliren חוצחצ jy מ"למ םדוקה vo קָרָמ 2
reibenאטחמ שפנה תייקנל לאשוהו  

Geinigen, blank reibenלע 'מגב ןיקילדמ הטכב  
 הריבעל ומצע קרממה לכ yo") גיל תבש) תוריבע 'ג
 69 /3 ילשמ) 'אנש וב תואצוי תורובחו תועוצפ
 ומכ בהבהמה b^ .ערב ('קורמת עצפ תורובח

 ליחתתש ימ שרדמ nea איבה קרימו הייד .3'5 יילוח יופסותבו קרמ ול bos" הוצמב ליחתהש ןויכמ ייא מיכב 'וריב ('
mussםהיניעמ ומלענש שוריחו קורמ ול ןירמוא  na)יתאצמ אל שרדמבו ישוריב 5/0 תומוקמ ע"בשפהב בייירגה יניעמ  

 mun לכ ב"ער ^i 'טוס (y^ ושפנב בייחתמ הרמוג וניאו הוצמ השועה לכ ורמא ןאכמ ט'פ bw) א"בדתב םא יכ
 שרח גיונב )? .יוכו הלכ תא רמוג יוה הוצמב תלחתה םא דוע w^ םשו יו 'יס בקע ימוחנתב הייכו יוכו ורמג אלו רבד
 ונינפל ה"כו יפשא םשו יג ףש ya היכו ךורע י"כ לכב ה"כ (+  .קירמת ביתכהו ירקה ה"כ )5 .ןלעמלמ וא ןטמלמ
 אנא :ררסה (אנליונ םישב) מ"בל m ייפבו רחא m2 תצק ניישו ^n רצ מ"בל סיד cvy יפשיאו ס"ש י"כב לבא
 תקירמכ הקירמ הפיטשו חקירמ :ל"הזב קר ארפיסב גייוגב (5  .ישפיאו םייטב יחכונ sys ע"פרבו ,יכראו קרמאו יפשא

Dxייחבזב 'יא וגובר 'יגכ לבא .סוכה תפיטשכ הפיטשו  QUYקליבו ( .םש ארפיסב םג וניבר ירפסב היה ןכ ילואו ' 
 .םדא לש ופוג לכ :ןאכ םג j/nn זמר בקע



 8 תַחקְרַמ — pb) =) קרמ
, | 

pues =קבד לש טיט 2 ם"למ ר'עפלו  (eimה"יחא]* — (נוזמ יתלב יח ר"לב "פ ב'א) — .לולצו |  
 'ומביו 'יטיגל 'וריעל י"שרב 'יא ןושארה "יפכ | רהטמ יסוי 'ר OUO תואוקמב ט"פ ןיצצוח וליאב
 «Quo 'יברע הלמ ןינע אוה ponam א'פכו ל'נה | ןיברעמש טיט b spon^ לשב אמטמו םירצוי לשב
 — [ל"נה ר"לל ןויכ 'ב"רו לולצו ןנוסמ ןיי )5 ,יכ ילשמ) "תכדכ וקזחל םירחא םירבד וב
 i אוהו ^G ,יב רתסא) םישנה יקורמתכו ערב קורמת

 םירמת 455« ע'לב אקרומ ומכ 5'5 אקורמ | שרח ילכ ישועל ןקותמ טיט R^ qur לש רעש
 'פב .unreife Datteln) 'ילשובמ םניאש ןיאו וקדסנש םילכ וב ןקתל הציב ןבולב יווש

 (ב"ערו איעס זימ מ"ב ןומיסאל ךומסד 'מגב בהזה | םשב ש"וה ואיבה ה"יחא]* .(' והחממ םימה
 ןיקילחמש הרמת לש אניערג,, b^ (אקרמב ןינוק | b" הקירמ לשב 39 ש"דסב 343 ל"זו ךורעה

 ."פמ קתעוה כ'ע ה"יחא]* ."ריינה רפת הב | לשב אמטמ py 'ך )25 תואוקמ) 'תפסותב 'רמארכ
 םשו אקורמ ה"ד 'פסותב ה"כו ,(אנליוו ס"שב) m4 ^5 הזו םילכ € יקדס ןיכס 'יפ וב ןיפשש הקירמ

 .קרמ 'עב yp" י"שריפו .ףלקה תא םהב ןיקילחמש ילשמ) 'יתכדכ םירצוי לשמ רתוי הבע טיט הקירמ

 | p^ םשו מ"טשב אבוה ןתנוהי וניבר B" ןכו 'ג | םישנה יקורמתבו (םש 'תסא) 'יתכו ערב קירמת (סש

 = סעלרעפ 'ה תערלו .םילגר ימימ לש טיבע ד'בארה | ונינעש מ"למ הלמה םיאיצומ םהינש כ'או כ'ע

wsע'לב  Qu^ = Eeשיטע | עילמ וא ותלוזו ןמשב הכיס  O5ר"למ אוה  amureaןמש לש תלוספ  
co^בובריע ןינע  mischenטרפבו  ^Dילואו אקרומ "גה רקיע הז יפלו יפל אקרמ  y'bsל"נה  

 yy nv "nn אקירומב והופילחה םירפוסהו p au" ע"לל ןויכו ןאצ לש רעש וניבר תעד

 — rns] אבה paw b א"י יפבו יקנ וניאש ןאצ לש רמצ
 t 'מושרה פ'ל אוה T'ybb לבא הציב %%< פ'לל
 ק"פד ג"סב aflor Ou) ע'למ אקירומ — אקירמ | ירבש וב ןקתל קבר לש טיט ונייהו ךרעה תלחתב
 ו א הציבה ג'הר «np םירצוי לש טיטמ בע רתוי אוהו ,םילכ
 | יל םוכרכו TM Np והנה C3 ז'עד | יוגב יכ עדו .ל'נה \ תואוקמל mobs ם"במקה)

ROגיחה "ג יפכו םש 'ראוקמ יתפסותבו  O^ | (gpsו לכו יהא | | ,אקירומו קשר יגרת  
 ,אקשר pays ש"מו qa yy אקירומו אקשר | יושעה ילכ wow ^p "ער ro מ'בל י"שרו
 ב עו'ק תבש Ceo 270 'א חח ע"ייע CY ^R | הקירמ לש טיט ומכ ןכ pp" הארנ .רקב 0535

m»ז'מ 'ילוח .'ג ןכ ע'ייע | = אקורמ ע"ייע לבא רקב יללג =;* ע'לל : pyאקירומו .תושכ  
 ds יורי Yun 6 ח'צה ,גיחמ y"p עירח אוה אוה | ןושלמ םינממס לש בוריע yen ןושארה ןינעבו
 ש"מו .+(ביעק (MT םיטסא ע"ייע דועו .ח"כד ב'פ | ריער .^p א'פ 'ציב 'וריב כ'ג w^ םישנ יקורמת

 - HS VU דועו 3 a£ ןיצקועמ JU םשכ | buy moss םושמ בייח תבשב ןיתנולא השועה |[
 mU .יערוז oun ry cepe םיבר  ראותהו | םושמ בייח כוט םויב :םשו ,(הקירמ וא הקרמ וא =

 bye y םוכרכ — ep aem] תיתנולא ע"ייע הקרמ

 rue לעפמ -die Brgiosmung T'DU ^E) pe 1 ungemiseh 2*2 יתלב j" meracum 155( אקרמ

Ger Weinקורימה תאיב :ה'נ 'ומבי (ליעפהב עשוהי ר"א 'מגב לרעה 'פב  ^p 
 ,הרטע קורימ T2 קורימ םשו ,ערזה תכיפש ('הימיא איפארד יוה יאממ (א'ער 'פ תומבי)

 לכב 'פב ג'וב אקרמ ארכש איתשו ארהיטב
 וזחאש ימ 'פד תואופרבו G'yb ט"כ יוריע) ןיברעמ

e)יתשיל אקרמ ארמח הירתב יתשנו (ט'ס  
 Salbe) החקרמ ונינע מ"למ) אתחקרמ .תחקרמ * | טקושה, w'e .םימב גוזמ b 6 אקרמ ארכש
 .תחקרמה תא חקרמ חקורה ena י'פ ר'ב לע אוה טקשו] on^» יימרי) 'יתכדכ וירמש לע
 שירב םשב ססת 'עב אבוהו 'ה 'יס 'תחיתפ ר"כיאב | poen ןיי א'פ ,('"ילכ לא ילכמ קרוה אלו [וירמש

 ע"יע das Ausspülen) '3 קרמ לעפמ) אקירִמ *

 22 0999753 קרמ

 .אקירמ עיפדבו 'פסותב יייכב היכו (5 .יקדיס לייצו וקרימ סייטב ג"ונבו טרופריא י"כ יפסותב היכו (? .וקחממ שיירב ('

n'» (*ט"ק "33: ב"ה "23  mosהימיא היפאד 2/3 גיונבו )6 הרעה זיי דיח) יב רהט עייייעו הימוא ליצש ליינו  

 ינש ייל .ע"פדבו ריבו im דייל וזו י"כב ייא הז לכו םישב ייל )5 (aen pop (הימיאד) הימא איפר ם"טב ע"פדבו
 אקורמב bw אקירומב ם"שבו ע"פרבו טייק ייככ ה"כ (' .(אנליוו סישב) ייבוריעל «n ייפמ קתעוה (* ,םינורחאה םינויצ

ne»ח"ר 'יפבו סייש ייכב . : 



 mb אפקרמ n* nb) אערת אתריגמ יבגל אלזא
"bה"יחא|* | .תעבעבמו תקפודו חתפב תשקמ  

 עבעב ע"ייע לוק איצוהל הריחנ p^ תעבעבמ ןינע
 הפי הלוע הזו היל קפדמ ג"ונבו (Cnóp m יב

"b Dyע"למ ונינע זא ןוכנ אפקרמ 'יג םאו וניבר  
^b —5אלו חתפב תנתממ 'מולכ אפעוטמ ןיתמה  

 ךתיבל סנכת לא «5m sese םואתפ הכלה
 — ['ב עבעב 'ע mo 'ייע ךרבח תיבל ש"כ םואתפ

 תבש 'תפסות נ"שו ע"ייע שוקות ל"צ שוקרמ *
MIT 5*5(ו''טפ) , 

 bitter sein םעטה תורירמ ןינע מ"למ) ררַמ *
 הברה erbittert sein) רעצו ןוגיל לאשוהו

 ןמגרותמב תואמגוד 'ייע תומשו םילעפ םשו 'גרתב
bumר"שהש לעפתהו לעיפב ל'זרדב ןכו יוועל 'חה  

 ימ לכ הזה רומה !nb תאז ימ 'פו רומה רורצ 'פ
 ומצע wb םהרבא ךכ nivwnb וידי וטקילש
 לפלפב "b" רצימ : ח"פ תבש : ליעפהב ,'וכו
 ז"כק תבש .ו"נ 'וכרב ריִרָמ ראותהו .רמרמ ע"ייע
 םיברו .'כ ב'ב אָתרֶיִרְמ הבקנלו : ג"יק מ"ב ב"עס
 לע DM 'b ר"תסאב םשהו .'ח ק"מ אביל יִריִרְמ
 יתמק 'פ ר"'שהשב ץובקהו c993 םיכוב :ךלמה
 שרוכ רזגד םיִרְרַמ Cn m שיחש) רומ ופשנ ידיו

 ארורמ : א"ל ז"ע das) 210096 אררמ ס"לבו .'וכו
 'וריע ץובקו .היררמ בגא .ט"י 'דהנס .אתושכד

àv gib in?ליגמ ' Ubסע ןיריטפ ד"ע ד"עד  
 תומש) םיררמו תוצמ לש 'גרתב ל'צכו ןירורמ

Cn a^לע םירמ שרד ןכו רּוריִמ טשפומ םשו  
ovומר ש"הש 'קליו ו"טפ יתבר 'תקיספ רּוריִמה  

 הנה יכ b' ר"שהשבו 00 myp 73( ו"פקתת
 ר"דמב שרד ןכו ,אוה רורימ ןושל םירמ :ותסה
 «pa ןכו .רורימ םש לע 0500 05« יררמ ג"פס
 לא 'פ ר"תפא ב"יפ ר"קיו ג"טפ ר'מש תּוריִרַמ
 ןימ aur א תרירמ i35 ןינעבו .ארית
 ייחפפ נ'שו .ש"מו 'ו רמ ע"ייע ןישלוע ומכ קרי
 ע'ייע דועו Galle m ^b איפוכד אתרירמ ,טיל

 mm̂ 'עו ,ויד

 r^p טילש ירירמ ב"יפ ר"דמב (רש םש) ירירמ *
 ירירמ בטק אוה אוהו ,באב 'ט דעו זומתב = =

 ןושל תויהב ןכ רחב ילואו : א"יק 'יחספ ..'ה תוכרב
 ,geführlieh הנכסה לעב mairya ןושל לע לפונ

 "5 * - תַחְקְרִמ

^ 0 POLIS UM, m ו 

 בסר

mou»ארהכ ססות ןפוג [הכי א תליגמ ל"צ]  
 .אתחקרמ

 םיינוי לצא .אוהו (Mercurius Ys םילוקרמ
Epתותימ 'ד 'פב (םינפב 'ייע  

mie)ותדובע איה וז םילוקרמל ןבא קרוזה (ב'ער יס ') 
 םינכא 'ג 6שמ 'מוא לאעם שי'ר 'פז"עב
 וליא 'פכ ."פילוקומ דצב וז דצב וז
 ינבאב 6ה"כ 5/2 זירכהל בייח ולאו 835 תואיצמ

nmiוהמ סילוק  ry mi, "bסילוקרמ המש  
 (הרקיעו) םינבא תמיגר C [ותדובע ל"צ] (התדובע)
 היכו .ינ (y י"ר 'פד ג"רב אינתדכ [ורקיעו ל"צ]

Gu onaןאכמ תחא (* םילוקרמ תיב ינבא ןה ולא  
 ר"לב b^ ב"א) — .('"ןהיבג לע nni ןאכמ תחאו
 wm םיכרד ירבוע לע הנוממ לילא םש םירוקרמ
 ודיבו ןכאמ יושע םיכרד תשרפב הז bbb םימיקמ

mu»ויה םגו הב וכלי רשא ךרדה הרומ היה  
 ךרדה יקרפב mens יתש לע nns [aW םימיקמ
 םש םיכילשמ לילאה דובכל םרבעב םיחרואהו
 סילוק תיב ינבא 'עב ש"מ יייעו ה"יחא]* = (ןבא

aemיתחכוה םשו )00 הרעהב דיי  »^ pwסילוק  
 מ"ב 'פסות "ייעו סילוקרמל תוכייש תצק הל שי
 y" ותדובעו סילוקרמ ןינעב הברהו .ינבאב : ה"כ
 'דהנס v" א"עס ג"לק bn" .ר"ס 'דהנס (s ז"עב
 UP ^v UP ח"כד Up orn ד'ע ב'כד ה"פר
 לבא .ז"פס ז"ע 'תפסות ,ר"ערו ג"עס ג"מד ר"פר

r3 5322סילוקרמ האורה ב"עס  ^bס"ש י"כב  
 mw הדובע האורה 'יא ves י"כ 'וכרב 'תפסותבו

imלבא ם"וכע  "yע"בשפהב ב"ירגה ש"מ  
 — [םילוקרמ ןינעב ךיראהו

 ייולבמ הכיתח 4e (elo ע"לב (p^ עוקרמ 1 *
 ,der Flecken םידגבה וב ןקתל םידגב

(Fetzen eines Kleidesדהנס 'ורי ' "'b*ב"כד  :+ 

 ע"ייע ןעקרמ .ןיעוקרמ ץובקהו ךעוקרמ . . ףלקתיא
 ד"פ ש"מ 'וריו יתבר 'פ ר"כיא נ"שו ש"מו תעדרמ

 .ב"עס ה"נר

 pon 5066 'צמאה bb" עיקרמ — עוקרמ 9 *
 ע"ייע Stück, Laib) הסורפו הכיתחו

 .יתכראה םשו (:ת'מש (m^ '3 ברג

 ר"קיו שירב anklopfen) קפד וניכר תעדל) אפקרמ
 לאשימל אעדיד (UE טיקשי אוהו 'שרפ

 1 הרעהב ליעל y n" ייפב היכו (* «sw ר"פדבו ייכב ןוכנל ה"כ )? .התרובע גיונבו סייש ייכב ןוכנ היכו ('

 ס"שב) מייבל ח"ר ייפמ קתעוה (5 .סילוק ma תומוקמה ינשב גייונבו םש סייד y" : היכ מ"בב יה oem יייכב היכו )*

 .ס"טב ^5 האלהו ליזאב יפרב )5 .שייע (אנליוו



  Yירירמ  BUEאתרמ 209
y AA y 1 DRE 

 ותטמ זתנ כ'או םידומע AJ ע"למ ww ןישורמ
 .םיהובג םידוטע לע

 "אלכב ש'ר ^3 וז qa5 לופ ןימ ₪ אישרמ +
 הוורפס לופ 'עב וניבר 'ינו א"מ א"פ

 ל'צ ילואו .הנוופרכ .ז"כד א"פר 'יאלכ 'וריב ג"ונבו
 לופ .^eo 'פו ע"למ אוהו אישאמ ש"ר 'יגב

pr 

NUSאינושרמ 735 ותא )0262 ןייע םוקמ םש)  
 — ,םוקמ םש p^ (ביעס זיק 072 C הינפד

 יתשריפ 'ב ןפד 'עב ה"יחא]* | (אינורשמ 6 ב'א)
 ו*ו י"כב יכ עדו .וניבר ^35 pa םירפסה 735 ןיב
 טוכב שיק ייפב אינשרמ D'23 ^& ר"בו 'ב 'א
 שארבו m'2 ד"ל י"כב ךרעה עצמאב ה"כו אינשורמ

"ynרתיו אינשירמ  "mwי"כ . "p peם'רפ'  
 מכ רצ טיב

 רופחי אל 'פ 'שורי (Ságemühle) אָתְוַשְרַמ 3[
x4ביפר)  Ca"ןיליא .תקחרמ  

 pm שרפמה b^ תומא 'ד ולתוכמ אתושרמ
 mnwo ג"ונב ה"יחא]* = .תורםנ וב ןירסנמש
 ,תורוקה וב רסנמה םיחר b^ שירמ ןמ הנבנש הארנו
 שי זא השישר ןינע אָתּושּורָא ס"למ רזגנ םאו

 — Brettschneide] קיתעהל

 b^ אתיִראַמ ,תיִראָמ ס"לב תרימ =) תֶרָמ ד
(Ofost wnסיסע םירהה ופטי 'גרת  

 רמ ע"ייע m "Bn אירוט "pav On 07 לאוי)
 תעדכ אלו ל"נה ס"למ אוהו ה"יחא]* = .יעישת

 — [ש"מו ש"ע ''ט b 'עב ב"ר

 'גרת ern) תרבג .הריבג פ"לב) אָתְרִמ 1 *
 אתמא )2072 ?ye" התרבגכ החפשכ

 אתיב תרמ 0^ 3^ א'מ תיבה תלעב 'גרת ,התרמכ
 ?jnbxp אתיבר התרמ Ty ז'עד ביפ yum" 'ורי
 ילשמ 'קליו ב'נפ םשו ,הלעבל אתרמ ז'מ פ"ר ר"ב
 ילבו — הלעבד (התרמ) אתרמ ז"מקתת זמר ףוס
 ,נ"שו 'ב רמ ע"ייע smob טשפומה םשהו רמ רכז

 n3 אתרמ הבקנל (* (ימצעה (ow אָתְרִמ 2 *
 3 Usb 3 סע'ב  ba" .סותייב

"y verderbliehיטסויל ןאקיסקעלדנעצב ךרעה הז  
 .291 דצ

 הרוק b^ םינפב y" 'יעצמא ר'למ viu = שמ
 תוינעת רדס 'פד 233 Gauholz ןינבל םיצעו

 עקעקמ הריבב ואנבו שירמ לזג 'יפא ("ט) דציכ
 'פד ג"רב .וילעבל שירמ ריזחמו הלוכ הריבה לכ
 C אתללטמד הרושכ יאה (CN C לוזגה בלול
 p wb npn^ םושמ אתנקת Cs ודבע

nipnןיטיגב ה"פ ןיקזנהב ןנתדכ 6שירמ  
 שירומה לע eu) תוידעב 'ז 'פבו (ה'מ)
 b' 32( ,(*וימד תא ןתיש הריבב ואנבש לוזגה
 יוניש אכיאד שירמ ירהו (נ'עס ויס p'3 הבורמ
 אללט אתשהו ארושכ הל ורק אוקיעמד םשה
 וימד לטונש הריבב ואנבש לוזגה שירמ לע ןנתו
 (א'ער זיפ (BP ףסוי בר רמא םיבשה תנקת ינפמ
 AUD יקזחי) תיבה תועלצ אינתד voy ומש שירמ

 וליא .(פש יקזחי) םיבעהו .(*ןיסוטלמה וליא )0
 "יבזב 'ד 'פבו .סטלמ 'עב p^ רבכו C תושירמה

Gn»ןבלמה לעו שירמה לע שיקה . me»!ץעמ  
 אשירמ וגמ אפישו 'גרת GU) י'ב pup הננעי

 ;ו"ל ,'ו א"מ anna ה"כו ה"יחא]* :הל לע
 ,'ג 'ב mp" תורקה 'גרתו js יעא שירמ ב" ,'ז
 'וריבו תושירמה ץובקה ל"נה ק"בבו אָיִשיִרַמ 'ז
 תעדל) הלמה תרזגו וישרמ ד"ע 7^3 א"פר 3'3
 ,maeremium תיעצמא ר"למ איה )20 ש"טע סעלרעפ

 maremiumןמ  Baumaterial, materia, materies 

 "יעצמא bo הארנ ילו רומל ךירצ רברה דועו
maresmusבורק הזו הארוהה התואב  "nv 

 ,'א רעכיברהאי) ללירב 'חה תעדלו ,שירמ תביתכל
 — zerstossen] ששר מ"לב שרֶא ס"למ רזגנ )191

giri *ע"למ ל"נ)  àsצמא י"לבו ' v.epaíviov, 
"y! Strick b3n [.eoatytyםינפב 'ייע ) 

^Yביהי הוה ד"עס ה"מד ח'פ 'ומורת  mopלע  
 אריתמ היה יאני 'ר b" ןיימד ןישורמ העברא
 םייורש םילבח העברא לע ותטמ ןתנו שחנהמ
 b^ שרפמהו ,שחנה הילע הלעי אלש ידכ םימב
 ןורתפ ול אב ןיאמ יתערי אלו םימ תויגוע לע
 ןיימד תלמ לבא ,יוועל n םג ררגנ ויפ לעו הלמה
 זאו םיהובג ?b po^ ל"צ ילואו המלהל השק

my a )1היל ג"ונב )* .הלוזגד  mטק "33 ה"כ )?  amר"פדבו י"כב ה"כ )5  wmתא לוטיל ג"ונב )9  

 סטלמ עייייע )5  ,וימד ול ןתונ א"עפ ז"מד היפ 'יטיג יוריבו וימד ול qm cy ויד טיפר ק"ב יוריבו וימד לטונש ,וימד

 ש"מו טייק יייכב יג בע עייייעו ןישירמה יר ס"ש 23 (* .םיטטלמה a7 wb ןיבזל 40 ג"הרל ט"רס «b^ םייונישה נ"שו

 ,והוגפר ג"ונבו ט"ק י"כב ןאכ ה"כו [mb 'ב ןפד 'עב (5 .שיראמה ףלאב מ"כב ריחיה םג םשו תושיראמה 'מ י''כבו

 .'שמא 'פרב טמשנ )?



264 

(ers375 'פ ר"בב  Ges bםימשה ןמ 'ה תאמ  
 )8( 'ורי 'גרת ,רבג ןמ קתרמב O'2 טיי תושארב)
 ימלשורי .קיתרמ )0 יא'כ תימש) ףורגאב וא ןבאב
 ארמח ןמ תיחנ 6גיפד גיפ קימ יורי) ןיקשמ ףוסב

imnג"ונב ה"'חא]* | ,היבל וג אקותרמ היל  
 ב"ער ה"כר ז"פ 'רהנס 'וריב לבא 'וכו אקיתרמ רח
 הקותרמ n ^ "by" םש 'הנפ 'וריבו וניבר 235 'יא
 תבקמ y'"y קרטמ ומכ !b^ ,אקותרמ י"רתב ג"ונבו
 כ"מבו Gesp ביח) הקיתנב ע"ייע תבקמב האכהו
 ל"נה 'גרתה י"פע ףורגא "יפ ר"בב י"שרל סחוימבו
 וניבר ^35 וא אקותרמ pup ^v 'גרתב םג לבא
 תמועלו Sehlügel, Büttel לקמ וא תבקמ קיתרמ
 לקמ אזימרוג ס"ל אוהש אזימרוכ סלקנוא unn הז
 — [דמג 'ע סואיניזיגל סוריוזיתו ,אזימרוכ ע"ייע דועו

 p'bb וא שָשָמ sos r3 רבד תשיפת ןינע) שמ
 ג"סב ergreifen, erfassen) גג = 2

 אתתיא איהה שומית Cro ק'מ) ןיחלגמ ולאו 'פד
 אתדווז תיבצ בותכ 'חסונב 2/8( — .ךדיאל אתדווז
 (ןקתה 'מולכ ךשפנל אתדווז שומית ךדיאל
 vy» am qw 'עב יתוריעה רבכ לבא ה"יחא]*
 אוהו DU "53 Di 'יא 23 ^35 ^5 O הרעה
 ישומשמל דווז ע"ייע שמשמ לפלפבו ל"נה מ'למ
 ןיכירכת ןטז ל י"שריפו 6אימ ost אתדווז היל
 B^ הבית לש הטושפ יפלו ןינעה יפל הזו כ'ע
 mei זוחאלו ריב שופתל ל"נה פ"למ וא oo וא
 nns ^p שומ ךיבגל אפכוא :ב'צ ק'ב ןינעה
 יש"ע N'y2 ^b י"שרו ךיבג ךרוצל ףכואה שופתו
 א"עב יתשריפ G'5 .א'ח ףכא 'עב לבא .מ'טשבו
 י"כב pi לבא vas ל שו מ אפכא וניבר 'ינ יפכ
 כ"ג bus ילואו ךבגל שומ אפכוא 'יגה ם'ש
 .ךיבג תביתל ךייש לשומ תביתמ ד"מלהו ךורעב
 ןישמשממ לפלפו תושּומנ wb ןמ לעפנהו —

yyשמנ  unהאיפ 'ורי ןויצמ לכה תושושמ  
n'bורי — ד"ע כ"ד ' "b "mbהָשָמָש ר'ע ז"ְכד  

yyב טמ '] — 

 (bus די חוניק ןינע + ע'למ suo = שמ פא
 die Hand waschen) םידי תליטנ ל'זר

 (*רבופמד ry) בייק םיחספ יברע 'פ nbb" תכסמ
 ןכו [mm = ,וידי לטנ אל p^ הידי ישמ אלו
 p'23 m» b ל"נה ע"למו ,'ד רבס 'עב וניבר שריפ
 'וכו וכידי ושמ p bp ,הידי ישמד דע 4^

(NDS — שמ em - דסר eאתרמ  

 התיה mm א'פר 'פ אצת יכ ירפס Up תובותכ
 'פ ר"כיאבו ^n ימוי y" אלמנ ןב עשוהיל תשא
 רכזל ('ב ;םירמ yvy סותיב תב םירמ יא הלא לע
 עשוהי 'רד הימשמ רמא אתרמ א"'ער ג'ק 'יחספ
 ייטיג .ב'ב 'ציב .ב'עס Y5 ק"מ yb'3 א"כק תבש
 רב אבא אוהד אתרמ רב אבא .כ'ק תומבי :ז"ל
 לאומש רב קחצי בר רמא ב"ער n'D "ישודיק .ימוינמ
 י"כבו ב"עס ג"יק םיחפפ ס"ש י"כב ה"כו אתרמ רב
 ס'ד ןייעו .'ג תוכרב ס"ש י"כבו ב"עס SÜD ק"בב
 DU 'יאד א"נפ ר"'מש ס"ד לעב יניעמ םלענו םש
 רב לאומש בר ע"ייע my אתרמ רב לאומש ר"א
 יעו (אשראוו 'דב) .ג'ע ryp רצ ה"דסב אתרמ
 י'א יפכ ע"ייע  .ב"נ ב"ב -- Gy חילק (ov אתרמ

Rmi *הלקו הכר % < ע"למ ל"נ)  weich, leicht 
 Yb תוכרב v (הרדק השעמל ראותו

 אתקיחש אתרומ אדהו אתיתש אדה א'עס י'ד

 (p^ אתרימ ס"שרהמה "גו ב"ג לכהש וילע 'מוא
 ליר ןליד 'מגב nb יקומ כ"גש הרדק השעמ ןימ

Cm 6223הלמה ןורתפו כ"ע הכר איוהד ןוגכ  
 .תיתש ע"ייע אתיתש ןינעבו 42 שממ ל"נה "יברעה

 תא חיתומש ילכ p nm^ לעפמ) אָחְתְרִמ *
 תשחרמ 'א 'ורי 'גרת (לושבה וא יופאה
 .אחתרמ CS s ; 'ז ,י'ב ירקיו)

335 qn עטקנו פ'לב mo + ע'למו N2n15 
abgestorbener Stein התמ j2N : 

 ףסכה גיס ןכ ארקנו  lithargyrum, Silberglütteי"לב
  Quddougov'פד תואופרב  ^D.וזחאש (" ^Uטיס

  (Uy'פב .ןוליפד אתרמוחו אכתרמ  mns"יטיגב
^B אתירבכו אכתרמ, Cb פש) טג לש ופוג 'מגב 

 ב"א) — .('ו"ריצרתיל הל ןירוקש ןבא  ^pןושלב
 ןבאל ךפהנו ןשבכב ךתנה בהזו ףסכ גיס לאעמשי

"pne" האצומ םוקמב בהזהו ףסכה קקוזי רשאכ | 
 רבדה ףוגבו ה"יהא]* = +(ךורעה לעב  "bםג ןכ

 השק תומוקמה ינשב ן"וליגוק ז"עלה לבא י"שר
coagulo ט"יאלל ןויכש ל"מב ל"מר ש"מ יכ ומלהל 

 ןירוקש בלחה תא תדמעמה הניק ונינעש 5 ןיא
  Lab[וסמ ע"ייע —

(Vorrathskammer) nmש"מו ףתר ע"ייע , 

by האכהו תבקמ jb ע"למ קרטמ — pn? 
Sehlügel, Sehlag mittelst eines Ham- די[ 

 ךורע י"כבו וצורתיל םירפוסה תעירי ןורפחמ ךורע יסופד ראשב לבא litargiro  טייאל אוהו ימא יפדב ןוכנל היכ )!
 זיפ יפדב לבא א'פדבו ר"פרבו י"כב ןוכנל היכ )? .רתו' שבושמ ויניירתיאל יב ו"ו יייכבו וניירתיל ביה טיק דייל 'א ויו

 "2 סייטב יציגיוו .רכוסמד ס"טב גיונבו יד רבס y'"y ןוכנ היכו (+ .הישומשמל ר"טב ne ליצכ (5 .ב



 :ט'מ 'יחפפ «N'y כ"ק ,ט"פ תבש ^i תוכרב
qp bvהליגמ :2^ תינעת  iל "ישודיק ': nb 

 Vb 'וירוה א"עס

 ןינע sb מ"למ) (יופַמנ 'ושמ NDS ,אושמ *

(Verpflichtung בויחל לאשוהו Last 53b 
 ותלפתש לכ : ט'כ םש ,יושמ םושמ ב"ער 'ט תוכרב =

 יושמ אשונש םדאכ לוכיבכ 'וכו יושמכ וילע המוד
 ט"וש ,'וכו  sho'מזמ  moךילעמ יושמה רבעה (12)

 וכו םינשל חונ דחאל השקש יושמ א"פר ר'קיו <
 ב'ער ז"כק םש ,יואשמ איצומה .ב'צ תבש שי'ע

 .םירומח השלש יושמ  ^vא"ער א"מד ח'פ 'ירדנ
T'y ב"כד 3'b יאמד 'וריבו םיקומיצ דחא יואשמ 

 םיקומצ לש יוסמ :םשו .ןיקומיצ לש רחא יושמ
 ץובקהו .יוסמ ע"ייע  "vאיבה ג"ע ב'כד ב'פ יאמד =

 לש דבוכל לאשוהו .'וכו תחאכ ןיאושמ השלש
 ג"פר 'וכרב יורי בויח " nאשיש ימ ול ןיא ד"ע

 היה . , ואושמ  "hobא"פר ר"דמב .ואושמ אשיש
 םישועו םהיאושמ םיאשונ והיש 'וכו ד"וב ךלמ
 םינפ תאישנל לאשוה דועו -- 'וכו םיטפשמ

(5 Y'& יב י"הד) מ"למ Schonung, 
 ב"כמ ד"פ תובא םינפ אושמ  Yג"כד ו"פס 'דהנס

 איבה םשו 'ב [אש] אס ע"יעו — א"ער ר'כו ד'ע
 .יואשמ ,אשמ וניבר

 תֶאְשמ ,האָשַמ מ"למ) ּהָעְסַמ wo הֶאושמ " |
 : : | לע לפונ ןושלב שרד אשימ יכ תססוג ,הלוח
 , םליאו ,הלוח pap יוד 'שלמ יודמ nme ןמ ןושל
 «amb גישו) 'א אש 'עבו ש"ע 'וכו תואושמ ןיאישמ 270772 םש רקיע לבא תופסוג pay םֶלֶא 'למ

Rauch- הבהל סנ דועו ןשע תולע "p 
  (süule, Feuerzeichenויה הנושארב :ב"כ ה"ר

 .ןיאישמד עמשמ יאמ :םש ה'ר 'מגבו ,(םיעס יב
 דוד םאשיו n) 2( ביתכד אוה דוקיד אנשיל
 לע דמע ב"ירגהו דוד ןנירקואו ןנימגרתמו וישנאו
 קוספה הז א"עב ס"שה שרר .ר'מ ז'עב יכ הז

 (cm ם"ד לעב בתכו b^ ז"עב p'w י"כב תמאבו |
 ח"ר pb" לבא כ"ע איה תרחואמ הפסוה הארנכו

wei)חכומ (אנליוו  mno»ח"ר ירפסב םג בותכ . 

 הנושארב : סרג 'פריא י"כ (QUPD ב"פר ה"ר 'תפסותבו

 תועסמ ןיעיסמ ויה םשו ,'וכו תויִעְסַמ pros ויה |
 !y" (תואושמ) תואוסמ (ןיאישמ) ןיאיסמ ג"'ונבו

DONLUUU פסוק | מ"קוצ 'צוהב םייוניש um 
 תואושמה תא לטיב ימ .ה'כד ב"פ ה'ר 'ורי .העסמ
 nun ירכע 'לבו -- 'וכו תואושמה תא לטיב יבר

^Dא רמז ע'ייע הקובא האושמ '. 

 y (der Ueberrest*" ראש 'יפ me ע"למ) רֶאְשִמ *

 ,/3,8^ 'רמבל ;ד"ל b 'ומשל 'א י"רת

a» (iהשמ . 
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 אוה ל"א תישמ אל יאמאו ידי mes אלו :םשו |
 היריא ישמ אמדקימ .א'צ 'ירדנ ,אנישמ אנאו ליכא
 — [יוכו אשממל אימ היל sens n אמוי אובגל

 ב"ב einweichen) םימב הרש p^ =< ע"למ) שמ *
 הפיו 'וכו אימב אברד הינמל והנישמא ,ג"'נק

 ל"נה y'b שממ אוהו ,םימב םואוש ם"בשריפ
m "5(אנליוו ס"שב ספדנ «22 רשא) י"ת י"כ  

 .'וכו אימב וישובלמ אדש :והנישמא ל"זו "יא
 .יאבט 'עב רופיסה ותואמ ןורחאה רמאמ איבה וניברו

 NUDןַשָמ —  CMesseneשרפב ר"בב ' m'bפיס  
 ('אשמ 05 ^ «mmo אשממ םבשומ יהיו "ל

 ייפ רבכ האירב לבב תספוג םליע הלוח ידמ התמ
 ינבוג By ר"בב ג"ונב ה"יחא|* | .(יח) רב 'עב

UN" יודיקב "יאו ייל האירב לבב לבא nbus 
 הלוח ידמ התימ ןושיט האירב לכב + ררסה הזב
 אשימ ר"ער ה"סד ד"פ 'ישוריק 'וריבו .תססוג םליע

nnbלש ייבבגו תוססוג ייבבגו םליא הלוח יודמ  
avיאבואג ע"ייע 68958 אוה ר"ב לש יבבוגו  

 'וריבו 6דז"פק םש) 'ה רךב ע"ייע דועו Gm | ,בזח)

mo»םשו יאכווג .אייכווג ס"טב ב'ער ג'ד א"פ  
my[םליע ל"צ] םלוע הלוח ידמ התימ אשימ 'יגה  

 ..יודמ . . אשימ הלועמה am^ .תוססוג יאכווגו
 ,התמ ןורתפה בש םהילעש "וריק 'ורי 'יגכ םליא

 n5) ("evo (y) ל"נה 'ישוריקב ס"שה ^35 ןשימ
 N'p: תבש quo ל'צו) ןושימ ילוספ .ז"י 'ומביב
 ןחשומ ע"ייע mp G'p א'ח) תיצב ע"ייע ,ג"ע ב"ב
 n'n 'גאיג טרעננאמ ,y Meervá" 21638086 אוהו

 ןושל ven מישנית  p^ ראותהו .האלהו 264 ,'ב
 1?( אשימ 722 ןיארקנ ל"נה זוחמ יבשויו .ןשימ
 סונאפעטש bw 11500: pm (ל"נה תומביו יישוריק

 — [(967 טרעננאמ) סוניטנאציב

NU *האישנ ןינע מ"למו  das Tragenונינע םאו)  
 לאשוהו (אבה ע"ייע יושמ an» t לבס

 cy רובחב בורל Geschüfi, Beschüftigung) קסעל
 אשמבו עגמב ןיאמטמ ג'מ ב"מ א'מ N'b ^55 עגמ
 אשמב אלו עגמב . . עגמב אלו אשמב ,ד"כק 'ילוח
 | אשמ ןינעו ןתמ םע mana בורלו ,ב"פ תבש ןייעו

inti (תירב עוטקב n^:ומכ  npoהקמ עיייע רכטמו ) 

 | "יע תוגהנתה ןינעב sl איטמגרפ ירבדב ןיב קסע

 כמ כמ RU ET ב

Quo וש נמשכה" 00 ado iom יש + 

 4 ל-0 קר?

 INO מ עב .*ל-

ER NES In 



mov 

MATO 8 NP nd 
"1l Lu, i yt UT. ₪ 

  destorium, faldestolium, faudestoliumהזמו 53

— [fauteuil םויה ארקנ הגממו faudestueil הנשיה 

paUn *לעפמ)  "b pawאָתְקַבַשְמ הבקנלו שרגמ  
(die Geschiedene nwובותכ "ורי ' 

 ר'ב ,'וכו יקבשמד הנוכש אכה תיא :ד'לד א"יפ
 yu" 'קלי ה'סרת זמר רהב 'קלי vb ר'קיו ז"יפ
 ,אתקבשמ :םשו םש 'קליו .אנא היתקבשמ ב'נש 'ר

 Uy היתקבשמ ,ךתקבשמ

 )5( .ג"כפ רודכהב Gebürstuhl) מ"למ) רָּבַשַמ
 "פ היח לש רבשמו הלכ לש אסכ

DONומש) ייתכדכ ' swםינבאה לע ןתיארו )5  
 ייעשי) מ"ל הזו ב"א) — .ארבתמ לע ןייזחתו 'גרתו
 בתכו ה"יחא|* — (רבשמ דע םינב ואב יכ ('ג ז"ל

p^רבש לע רבשמ ארקנ םחרהו :רנש שרשב  
 אסכה אוה ל"זרדב לבא כ"ע הילבחו תדלויה השאה
 ר"בב ורמאש המ הזו תדלויה וילע תבשוי רשא
 'ח "סר אציו 'מוחנת ,רבשמה לע תבשוי ב"עפס
 רכז דלתש ללפתי רבשמה לע בשתש העש רע
 — ,ט'צר 'ר "מרי 'קליו ל"ק זמר אציו por 'ייעו
 ריוויג bun ל"ומש ויווינ קיתעה ב"נש ק'העבו

 — [יעה תלחתב ל"נה ש"אל אוהו לוטש

NDUSUD *שָּבַש לעפמ)  "bאתיירב וא הנשמ  
 corrumpirte הפי תצרותמ הניאש

(OMisehna oder Boraithaק 'יחספ :א"כק תבש ' 

 תותירכה 'סב בתכו איה אתשבשמ .ג'ע 'יטיג א"ער
 הז ןיד ןיבהל שיו א'נ b^ 'ב רעש םידומיל ןושל
 השענ רמימל אכילו אפיסל אשיר ישקד אכיה
 ר"'ק D^ 'ג רעש םשו v'« אבור רתב ןנילזאד
 !nb ש"ע אתשבשמ רמאנ הנשממ םג יכ חכומ

ow maneחרכה הז ןיא היגמ לעב  yיכאלמ די  
"bח"עת . 

 aiio ע'ייע אגישמ *

 נהנמכ אלש השוע 5-5 ע'למ ר'עפל) שָּגָשמ
ungewóhnlich handelnםינפב 'ייע דועו ) 

 אעליא C'b 20 gm המכ 'מגב ןיפתושה 'פב
 איצוהל הכירצהש יפל 'יפ הימאד אתחרוא שגשמ

mmוינפל  mewםידד דובכ ליבשב השע ול  
 6 שגשמ Capbw היל ורק ךכיפל םהמ תקניש
 הלמ איבה ךורעה לעב ב'א) — .הימאד אתחרוא

 וסר שֶגְשִמ — ראָשיִמ *

 .ושמ ע"ייע «QU ,ראָשיִמ *

nU *מ"למ (אשְנ לעפמ)  ^bייסבו תונמ ןינע  
 /3 [אש] אס yvy הליכא תונמ לע ל"זר =

 'גרת ןכ Glasebalg חפמ .b^ בשנ לעפמ) 305 *
men(ט"כ ,יו יימר) , 

 ;Sit ןיבשוי וילעש ילכל pw מ'למ) בשומ *
 -der Auf דחא םוקמב בוכיעל לאשוהו

(enthaltא'מ א"פ "בז ,האלהו ה"מ א"פ "לכ  
 'דהנס .בשומו דמעמ ,ג'כ 'ליגמ .בשומו בכשמ
 תוכרב 'ורי — הבשומ םוקמ י"שריפ הבשומ :ב"פ
 קחר א"פ ר"קיו ץובקהו .השודקב ובשומ ,ג"יד ט"פ
 Jo יוארה םוקמ b^ 'וכו תוכשומ 'גו 'ב ךמוקממ
 "גה בוט יכ ה"ד ה"כ ילשמ 'קליב אבוה 'מוהנתבו
 מ"לבו 'וכו תובשומ השלש וא םינש ךבשוממ קחו
 בשומ תיב תארוהב קר בשומ םשהמ ץובקה אב

Wohnplatzאבה ע"ייע בז בשוט ,ד"כק "לוח --  
Ds 

 ,grosser Armsessel רוע לש אסכ) )? גזבשמ

(Lederstuhlמגב בטורהו רועה 'פב ' 
 יעב אקד ןגיקסע יאמב אכה (ריכק יילוח טישפמה
 זעלב pope רוע לש sb ןקתל b^ גזבשמל
 ^ אפכ ותוא ךרוצל- ךירצד ו"רוטשידלפ +

 תואחסונְב ב"א) -- .בישח יוה אל תוחפ יאו םיחפט
 ה"יחא]* | (איגופה 'ייע אריהנ אלו הז בשומל בותכ
 ל"נו גזבשמ הלמה ןורתפ יתאצמ אלו יתעגי הברה
 אסכ אוה בשומ יכ גז בשומ תובית יתשב ל"צש
 לש אסכ 'יפ כ"או קד רוע < פ'ל אוה גז תלמו
 ר"ב ר"ל ט'ק v5 "יג יפכ זעולש המ הזו qo רוע
 -Prülaten — 1810190020 ט"יאלב אוהו ו"רוטשידלפ
 י"שר סרג ןכש הארנכו וב חונל לודג אפסכ 1
 ו"רוטשדלאפ ל"צו א'רוטתדאלפ כ'ג זעול אוה יכ

nimי"שר שמתשה  maאסכ ןוותפל זעלה  
yyהלסא  "mךטכט 'עו "פק  T)י"כבו ,6'ל  

nnי"כבו הרוטשידלפ ל"צו ךרוטשירלפ 'יא ךורעב  
 'זיפ 'פדבו ,ורוטשיצלפ ר"פדבו ורוטשיזלפ כ"ה
 גארפו ליזאבו DN 'פדבו די ןורוטשיצלפ 'ציניוו
 הלמ תעידי ןורסחמ תועטב לכה די ןורוטשינלפ
 ןילוחל .ל"מב ל"מר התביתכב העט ןכו תיקלטיא
 y3' ינא םג יתבשחש ומכ Fauteuil צ"ל הנניאו
 -faldistorium, fal 'צמא ר"למ התרזנ יכ הלסא

 אליע יפ י"כבו אליא m םייש י"כבו אלוע ס"שבו ע"פדב ג"ונבו ךומפב הטמל םינפב יייעו vm ט"ק ייכב הייכ )!
 ייכב )3 ,אלוע ןאכב טק ייכב (* .שימו ךומסב הטמל יייעו םש ביבל p^ ow אלויע חיפרו א"פר ami 'פד יישרבו

 .שיגשמ ב"ה ן
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 אל םישרפמהו רחש היל 'יל היתפוקסיא 'יפ לבא
 רקיע יכ רורב ל"נו ושוריפב םהילגרו one ואצמ
 ?"«« רשב p" <>5ע/ פ'למ אוהו היתסוקסא 'יגה
 האב רשב תלמ pep לכ ילבו )0 jn סוטססכוד
 תלמ «p .הָיתפוקפא לע תורוהל המינפ ןוילגמ
 mem ^p Ee qm unm הבצחמ פ"למ יגזשמ
 כ'או ץחר «""b G^ גזש לעפ ל'זר םינוב ונממו
 = ךותב ולש רשב ץוחרל הצר דחא :רמאמה ןינע
 ww וחקלל רזחשכו ול ךלהו ותוא חכשו רהנה

 NY me רותפכ הזו "וכו רוסא

cw» DDהשמל יטרפ  eisלש ויבאל דועו  
 (Cn .ןישודקב ק"פד ג'סב (ןהכה אנוה 'ר
Cs"רדאב 3  nbדלונ רדאב 'זב השמ  

 ע"פדשבו ר"פדבו י"כב ה"כ ה"יחא]* 2052

 'וכרב y" וניבר השממ ל"זר ושרד הברהו .עטקנ
w'yD um un(.ב"ב יליגמ :ז"כ 'ינעת גישו) $3. :'י  

n^ב'עס  D^דיל ב'עפ ג'ל א'ער ב'ל א"ער  
 MID :נ'ס .ה"נ .א'עס ר"נ ב'ער ח'מ ,ה"מ א"עס

n3vל :ח"כ ^ '. T3ביער  ND T5ו"פ , 
^na um6א"ק  r5ו"צ .ב"צ .ש"פ ,ח"פ א'ער : 

"arte auקל דיג ביעס ריס  MBPS 
7T)א'עפ  :YDב"פ . ^p MBא"עס א"כ ק"מ  

màא"כ :ז"י ; yv)חיל יירדנ  um»ט 'ינ ע ת '. 
rn INSא"ער בלד מל  'n3D "eיועובש :זייט  

ovsכוס א"ער ז'פ .נ'שו : ה'ע : ט'ם ,ז'ל :ו"ל ' 
n5 0-5 ,יד 'ליגמ :'נ ב"עס א"ל א"ער : 

NR renםשו ני : p^ם וומבי .םיער  

um "APט"ע תבע )9^0 יוחנמ :דך"ח! ביב נ"שו)  

 ג'ל 'ישודיק ,א'עס ב"ק 'ובותכ ,א'עס
 gib seb 'ירדכ umb א"ער ט"ג "ימי ג ,ב'עס
 .'ט ב'עס 'ד 'טוס .ד" ריזנ .א"ער n א"ער
 i ק'ב יל ביער ול יב דל ביער גי: :םשו ביל

 .ו"ט :ד"י :" :'ט ב"ב :ו'פ :ה"ע מ"ב א"עס ח"ל

ag"ט'ק א'עס ה'ע : pב"ער א'כק . My 

 ו וט ביעט ג'י 'ח "ד ה ג סם ,איער m ב"עפ 'ז ..יה

 N'YD ב'פ .א"פ .ד"מ א"ער ה"ל א"ער 'כ 4^
 'וירוה .א'עס א"יק p p" ב'עס ח'צ .ר'צ .א'צ
 .ר"כ ב"עס ג"כ ,"י ב"עס 'ט 'וכמ : א"י N'D 'ח :^
 ב"ער א"ס nar" (ה'כ יירד : ט"ל a5 ועו בש
 ה'פ ב"ער 3( .ט"כ 'וחנ מ .ב"ק :א"ק ב"ער ב"ס
 :'ס .ב'מ :ח'כ 'י לוח ,נ"'שו .ד"מ 'ו רו כ ב .ב'ער
 םידי .ה"מ ,ד'כ הדנ :" 'י כרע :ט'לק .ט"פ
 .ג"ד א"פ nat "v ב'פס םירי 'תפסות ח"מ ד"פ

 quae המוהמ ןושל p^ י"שרו שגש 'עב וז
 המוהמ ןינע o9 ע"ל לע י"שר תנוכ ה"יחא]*
 שגש 'על דחימ היה אל זאד וניבר תעד ןכ אלו
 שגש y oy' וללכל ול mm ומצע ינפב ךרע 'ב
 ונייהו 'עה תלחתב 'מושרה ע"למ אוה ד"עפלו 'א
 ומא השעתש 5yw היה הימאד אתחרוא שגשמ
 הזבו .הירד התלגש 'מולכ םישנה ךרדכ אלש
 הזבמ שגשמ "b ביבל י"כב ה"מגר 'יפ ןינעה
 הכררש המב תוזבתהל הכירצהש הימאד היתחרא
 y'« ןמקל רמארכ וליבשב הידד התלגש עינצהל
 ויתאבהו ד"עו ג"ע 174( םלשה ןיסחויה רפסב יכ עדו
 ןואג חמצ בר b" איכה (אזא ,א'חל אובמב ליעל
 לבא ל"נה י"כ ךורעב ינפל pi 'יאדכו אעליא "33
 ירחאו sy .ךורעה 'יג חתיה ןיפחויה לעב ינפל

seineלעב  p) ponenכר לש ךוועה ירבד  
nexילבבה ןתנ 'ר ךורע ירבד םג ןואג יוטלפ רב  

 שרפל ףיסוה שגש 'עבו שנשמ 'עב ('אנוברנמ
 הטולח sp» ^b םש אבוה yi wy" םהירבד
 לעו י"שר p" לע קלוחש ארתב שודהל ן"רה "יפו

"bםרגש יכה ירק ימא רב יובדחא ברל ן'וה 'יפ  
 ותקינמ התיהש תשש בכר ינפל תוזבתהל ומאל
 אבוה "m ךלה הטשה וזכו ארימג דע ש"ע 'וכו
 ה"מגר 'יפמ חכומ ןכו .איתא ה"ר :'ט ב"ב 'ופסותב
 אמיא איתא n'y Guo ס'שב ילש ייכמ ספדוה) ב"בל

 ' רורב חכומ שגש ys ox 'וכו יובדחא ברד
waבר תטשב ךלה ךורעה לעב  psa nexה"מגרו  

 המכח רבד כ'ג "יעו יכה ורק יובדחא ברל יכ
 תניתנב Cop רצ אשראו) q^b תאצוהל הרעהב
 ףרותו הימעדו ךורעהו י"שרד אתגולפב חבשל םעט
 אלוע שרפל חרכומ היה הימעדו ךורעה יכ ןינעה
 רוע היה תשש ברד יובדחא בר לע 'וכו שגשמ
 aw ךייש אלו םידש תולגל הל היה אל ןטבמ
 ר"פד 'יג יפל שגש 'עב אצמת הזל המוצע היארו

 — [(ל"נה אובמב תצק יתאבה

 'תסא 'גרת .das Senden) רדש לעפמ) אּתְרדַשִמ *
 .ןורוד תרדשמ ב"כ ,'ט

" (waschen ץחר ^b am» (לעפמ Cav 
  "bpwשנ רב דח ז'פר  mmינזשמ

 'שוריה ס"שבש 'פדבו .ארהנ וג היתפוקסיא רשב
 'גישמ יעב bi שנ רב דח "א ג'ע נ"ד ז"פר |

 תועט המכב ס'ש "531 'וכו שרהנ וגב היתפוקסא
nnוכו עגושמ ,שגושמ ' p'4 "y7«( יילקשל  

c5י"כב יכ עדו  ppוריב 'ילש ומכ רשב 'יל ' 

ovy (t1 אחל אובמב . ?( אינת גיונב TUN )הנוכנה איה וגיבר ^3 myעיבשפתב . 
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"y! weihenםינפב ) p'b3ליגמד ' Cןיב ןיא  
 ןהכ b^ םידגב הבורמל החשמה ןמשב חושמ ןהכ
 םהל mmo חושמ היה ןושאר תיכב היהש לודנ
 ןמש םהל היה אלש ינש תיבב החשמה ןמש
 'ח תשיבלב לודג ןהכ הנמתמ היה ('[החשמה]
 שמשמ היה טוידה היהש ir לכש [C p55 םידגב
 השענ 'חב הברתנ C[9 דוע שבל] םידגב 'דב
 רבעש חושמ 6כ'% תוירוהד 'מגב שרופמו (* ג"הכ
 ויתחת רחא הנמתנו ג'הכל לוספ עריאש ןונכ

immשמישש ותואו ותדובעל ןושאר רזוח  
 'טוסב Cape חושמ ארקנ ג'הכל לוספ עריאשכ
 םעה לא רברמש העשב המחלמ חושמ "מ! ח"פ
 < ידמכ| םתוא (*(א'ער (vo DU 'רמג ,שרוקה 'לב

aeהמחלמ חושמ הז םחנפ ןירדהנס וליא 0  
 'פד ג'סב .ובש תוחולו ןורא וליא שדקה ('ילכ
 ג"הכש םידגב (א'ער ג'עו ביעס ביע ימוי) ג'הכ ול אב
 םשו 'וכו ןהב שמשמ המחלמ חושמ ןהב שמשמ
 mw םידנב הבורמו C חושמ ןהכ תרות שרופמ
 תוכרכ אניחמ אחשמ ,אשיבכ אחשמ -- המחלמ
 . ןירימעמ ןיא 'פב ('רשכ 'עב ונשריפ רבב (א'עס גימ
 אקילש אחשמ can 6ח'ל «v תוקלשה 'מגב
 םושמ יא היל שוחינ יאמל ("י רש יאמראד
 ילושיב םושמ יא ("ירס ("חר םי מ יבורעיא
 םיוג ילועיג םושמ "יאו יח אוהש תומכ לכאנ 03
 'ב 'פד .ג'רב 'שורי nw אוה םגפל םעט ןתונ
 החשמל «enn) qo OU vos re םירוכיבד

(n ne^ owe»הלודגל  n»o5הקלרהל החשמל , 
 החשמל ז"יק 'פ חרק ירפסב שרדנ ןכו ה"יחא]*

ps Cnono 5»מאנש הלודג אלא החישמ ' 
pyתחשמ תאז היל 50  ^mןיא 'מא קחצי 'ר  

 )3 (arp onn יאנש החשמה ןמש אלא החישמ
 וט"כ תומשל י"שריפ 'ייע mn .'וגו בוטה ןמשכ

pays ausםיכלמ תחישמ  "yותירכ .א"י 'וירוה ' 
 'ורי .יכ ע"ייע 'וכו םיכלמה תא ןיחשומ דציכ :'ה

wbאלא םיכלמה תא ןיחשומ ןיא ג"ע ב"כד ח"פ  
 'וירוה .ג"ע ז"מד ג"פ 'וירוה av "ייעו 'וכו ןרקה ןמ

is^יכלמ : םשו 'וכו ךלמ ןב ךלמ ןיחשומ ןיא  
 לעפנ .ןיחושמ ps לארשי יכלמ ןיחושמ דוד תיב
 טוידה ןהכל חושמ ראותהו v YD 'וריו םש
 (ליעפ ינוניב\ חישמ הז ארקנ בורלו ג'הכל רועו
 ו"מד ב"פר 'וירוה e ,האלהו :'ז :'ו 'וירוה 'ייע
 א"לבו חיש מ םש הזו .א"פס 'לינמ 'פסות ג'ע

nnb 1 -- השמ חסר 

 Jon ע"ייע יניסמ השמל הכלה — לשלש ע"ייע
 ,ר"כ ,ב'כ ,מ"י n /n/ ,'ד ,'ג ,א"פ 3*3 ,(208 גיח)
 /ס ,םיב ,ח'ג 3773: מ"ג ,םימ mb נ"מ ל 3

pomo aoמ'צ ,ז"צ ,ו"צ ,ח"פ ,ח"ע ,ו"ע , 

 ה"כ--ג'כ ,א"כ--ח" D" ,ב"יפ דע א"פ ר"מ ש ;'ק
 --א'מ .,'מ ,חיל yo wo yb as ib m ,ז"כ
 0/5 ב ,א"פ ר"קיו ;ב'נ 82 ,'נ 15 ,ו"מ ,ר"מ

Yo s^ר'דמב ;ח"ל ,ח'כ ,ו"כ ,ג"כ ,א'כ ,'ב 15  
SENEיז"  uo m42723: וחי" . וזימ--א/י  

 mno ר"שהש ;א"י--'ז ,'ה ,'ג -- א'פ ר"בד
 לדגמכ ,ינשה טוחכ 'פ ,םינצנה 'פ ,ךלמהש דע 'פ
 ,איה המוח םא 'פ ,ךררש 'פ ,רדעכ ךינש 'פ ,דוד
 אריעז 'ר "יס 'תחיתפ ר'כיא ,םילעושכ 'פ ר"תרור

nneהרכזא 'פ ,הבשי הכיא 'פ . obירחב עדג , 
 'פ ,ברב יכ 'פ ,היהש המ 'פ mn 'פ ר"ל הק

nyלכ יכ יתערי 'פ .השע לכה תא 'פ ,תרלל , 
 ,ץרא ןורתיו 'פ jnn לא 'פ "t רשא דחא 'פ
 יתיארו b .המכחה 'פ ,םש בוט 'פ ,היהש המ 'פ
 'פ ,לכסהו 'פ ,םילקל אל o' ,השעמה לכ תא
 בר יפב לגרוהו — 'ה ,'ד ,ג'פ ר"תור ,היהש רתויו
 ב"ער א'ק תבש תרמאק ריפש השמ רמול ארפס
 ap השמד ארקיב :'ציבל י"שריפו .ח"ל 'ציב
 "ילוחבו ,רודה לודג י"שריפ .ט"ל 'כוסבו עבתשמ

axןושל לגרומ ןכו ,ב'ע םכח רימלת י"שריפ  
 ילנעת 'ורי .ד"כד ד"פ יאמד 'וריב יינח 'ר יפב הז

Tenז"סד : Ye) mb "vב'ב — ד"ע .ט"יד  
 2/25 ס"ש י"כבו ירצע רב השמ a3 'יכרע :ר"עק
 :די) ןהכה (sin בר 'ע ה"דס לעב "יגו ירוצע רב

 .אנוה בר לש ויבא mm רוצע רב 0765

 ein Weniges) אוהש"המ ןמ עטקנו ּוהשַמ *
 :ב'ע : א"ל 'מוי ^is 'יחספ ס'שב הברה

 ץובקהו .ו'פ הדנ piro יילוח JD : ט"נ 'וחנמ
 .ןייוהשמ ינש ats 'וריע

(der Herumspringende ץפוק 'יפ ם"לב) אָרוְושִמ B 

'y3 ג'הכ לארשי ירוושמ בור .'ע vy 
 ןיצפוקש םוקמ spy) usse םשהו .ש"ע רוש

(Springplatz)איירופד אתרוושמכ :ד"ס 'דהנס  

 ODD ע"ייע

eroe) nem 1שדק תחשמ ןמשב הכיסנ ןינע  T 
"yנ"הכו ךלמל תונמתה הז  salben, 

ms )'ייפב היכו (? .ט"ק י"כב ןוכנל  onהיכו )5  bsייפמ קתעוה כ"ע )* .תייר  n^»םשו אנליוו םישב  nbiחייר  

 ט"ק ייכב ה"כ )*  .ילכו גייונב (?  .ןנירמג סיטב טיק "כב )9  .רוציקב םש חיר "פמ חכומ ןכו )6  .רתוי תוכיראב

 ףיירבו ס"ש ייכב היכו רואמ ןוכנ «n 'מאו ריפד ביה ט"ק '"כב ה"כ ('% ,רשב ם"טב ו"ופדב )? .הישמ ע"פדבו

 .ימאו ריפרו ט"ק י"כב ייל )!? .ארסימ שי"ארבו 'רסימ סיש ייכב ('1  .'ציניוו b עיפדב ה"כו רוסא (i002 ש"ארבו
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 "כב ןוכנל ה"כ ללכ והגיחשמת אל :ז'ק מ"ב
 חשמנ א'עס ^D תבש .ונחשמית ג"ונבו ס'ש

ym»עב ג"הכ "וכו הינימ לוקשנו חשמנ היל ' 
 p^ היחשמיל ;x^ י"שרבו Ds י"כבו 'ו רצק
 — [ז"'חא אבה 'עמ אוהו אחשמב ג"ונבו ונדדמי

 לנח אוהו רתי b^ אָחיִשָמ mes =) חַשֶמ
 'עמו Strick, Messschnur וב ןירדומה

 רמוא מ"ר 6ו"ל 'כיס) לוזגה בלול 'פב (הזל םדוקה
 טוחב G5 'ילכב א"כפ עגונהב .החישמב 'יפא
 ןעבצש ןמזב (C? n29 ןינמוט המב 'פב ,החישמבו
 ןיזחוא םינש 'פב .החישמב ןכרכו משב
 בודמ אנש יאמ CT "כ עבשי הו'מגב
 קרוזה 'פד ג"רב אדסה בר רמאד אדסה
 רתי b^ ,ודיב החישמו הריב טג 6ח'ע 'יטיג טנג
 ,ןמגרא לש תוחישמ cU טיפ םיאלכ ףוסב --
 .ןויצל ע"פדב ה"יחא]* — .ןמגרא לש תונושל 'יפ
 ןינעמ אוהש ןוכנהו ומצע ינפב p" דחוימ ןורחאה
 "יאלכב ם"בטרה p^ ןכו לבחו sm ונייה םדוקה
 ןכו .ש"רה "יפבו ש'עו je לש תותובע
 ,תועוצרהו תוחישמה ר"פ מ"ב b5^ 'תפסותב
 !cw .החישמ וא לכח וב רשק :םש  דיחיהו
 ידכ רמוא ןתנ 'ר החישמ )^( ט"פר תבש 'פסותב
 וניא (ה) ו"פ "יבוריע 'תפסות 'וכו הב רושקל

TDוהזיא א"פ מ"ב 'פסות .החישמב אלא . .  
 א'ד וא החישמ וא bus לכ תורטש לש ךירכת
 החישמ 'יפאו טוח 'יפא ז'פ מ"ב 'פסות .וילע ךורכ
 לש טוח b 'ילוח ,החישמב ךרוכו :ב'כ ה'ר 'וכו
 לבח sep ר'שהש שירו "Yu e ר"ב החישמ
 'ובותכ rv ,איננ ע"ייע החישמב החישמו . , לבחב

pi*  .דל"ה i"bוריבו יילגירב אחישמ ' "R53 
 םשו «pw ,יילגרב אתחישמ pan xy ב"לד ט"פ
 'א איסא 'עב ש"מ "ייע א"פו ןוכדיד ןוכחישמ אה

 — C myp] ,א"ח)

 ןינע הָחֶשַמ מ"לב wm ob) NDUD .חשמ +
 י"רת 'ייע 'גרתב הברה Oel, Feit) ןמש

 'רמבל ,'ז .ט"כ תומשל 'לקנוא ,א'י ,'ח 'ישארבל
 n3w 'ורי ל"זרדבו (חשמב אליפד אתלוס) 554

T3355הימה ?נש רשעמ 'ורי .תיזד חשמ  

 .וכעל היתחאו השמ היל הוה אנמ 'ר ovy ר"נד
 yy (ףחשימ ves יטארק (DT אחשמ אוהה :םשו

 אחשמ .ח'כ םש .אחשמ וושד אניד יב ,ז'ל

 ל''צו ןמשל (יו) ה"פר תבש 'פסותב 'פריא י"כבו -- שימו : ח"מ דצ םיד y" סיש ייכבו יינושארה 'יסופדב היכו ('
 .ייל עיפרשב לבא יציניוו ריפדבו ךורע י"כב pa sus )* .ןמשב

 :הלאה תומוקמ 'ייע 'ה חישמל ox mv אָחיִש מ
 : ט"יק m"p. +: ג'יק .ג"ס תבש :ד'ל :3^ 'וכרב
 :םש np nb.) n 'יחספ :275 "בוריע :א"נק

b»27/3 'ליגמ )32 'כוס + טיי  mesר'כ : 
YDו"צ :ג'צ :א"צ :א'נ 'הנס :ה"פ מ"ב :ח"מ : 

ay ansח'יק ייחבז :'ב ז"ע האלהו : "bwג'ס  
 T" יהיה yp 'וכרב יורי 3 ג'י יהדנ + ני יל
 .םורממ 'פ pen עלב 'פ ר"כיא ד"ע ח"סד ר'פ 'ינעת
 והזו ל"נה be" טיעק 2( y'ey ילפנ רב ארקנו
 'א י"ת) יננע והמ תודלות ףוס 'וחנתב 'יאד המ

mosחישמ דוד ןב חישמ .,חישמ  pb" j3 
 תואמגוד רתי 'ייעו :ה'נד ה"פ 'כוס UU" .ב"נ 'כוס
 םלוכו ^b 'הנסו ב'מפ ר"במו 'גרתמ טרפבו
 םייסרפה ינוימד םע ל"זח תועד יווש ןפואב יתשריפ
 ץוכקהו .תחנ אצמתו .האלהו 570 א"כח ג"מ ע"מב
 — ח"פ יתבר 'תקיספ םיחישמ ,ד"יפר ר"טב םיחושמ

 תונמתה דועו הכיסנ pip הָחיִשַמ טשפומה םשהו |
 :  up oov" א"י 'וירוה y לודג ןהכ וא ךלמל

Yeירפס ל"נה 'טוס 'ורי ג"ע ז"מד  wwםיאוליט  
 תּוחיִש ְמ wy ב"יפ ר'דמב א"עפ ר"ב .'א 'שרפ

mun CU א"מ נ"פ 'וירוה (Hohepriesteramt) 

 [ותלודגמ רבעש אישנה ותוחישממ רכעש —

 האחושמ ראותהו רדמ b p^ ע"לו (pn חַשמ 2
 (תוחושמ ץוכקהו Feldmesser ק-\-< ע"לב

 ןיאש (:ביגד א"ימ ד"פ "בוריע) .והואיצוהש ימ 'פב

 'מגב לכקמה 'פב .תודמה ns puse תוחושמה
 בר ל"א 6ז'ק ט"כ) הערוזל ורבחמ הדש לבקמה

nmmהאחושמ אדא ברל  ^bהקלחל ץראה רדומ , 
 חשמ (כ ,מ «p' ןכרא דדמ 'גרת ב'א) —
 אמגודה קר וכרדכ קיתעה ב"ר (DN = (היכרוא
 תואמגודה רתי נ"שו ש"ע ןמגרותממ הנושארה
 ש"ע mnmUD mb .חַשֶמ תומשהו םילעפהמ
 ץוכקהו ל"נה מ"ב האחושמ ראותהו .יוועל 'ה לצאו
 ג"מ «Y^p "553 n תוחושמ :תוחוקל לקשמב
 'תפסותבו תוחושמ לש תלשלש . , תוחושמה תודיתי
 "יאדכ mmus ל"צו תוחישומ w^ ב'פר n'3 'ילכ
 אתחשומ ירוס לקשמבו .ש"ע לשלש ids רתי 'עב
 דיפק יא ב"ער ד"ע תבש הדידמ b deles" ע'לבו
 ב'ב ןינע jm .ש"מו 'א תלס ע"ייע אתחשמא
 רישע :ב"בל "5 menm ^b חשמ ריתע :ה"מק
 mmo וניאו pen לש mes ןונכ דודמה רבדב
 לעפהו .ם"בשריפב 'ייעו כ"ע ןירוצא ותיבב אלא ןהב



900 DUNT 
 Ub ע"ייע אחשמ ל"צו ס"ט ףחשמ *

nomen "meרוחש ע"ייע . 

 ("C^ איקקא יתיל אתחשמל ()אתחשמ "₪
 אתחישל סרג ךורעה לעב (:ט'פ

wyב"ר ףיסומ ןכו אתחשורל ג"ונב ה"יחא]* =  
"yzאוהש ירחא אתחשומ ןאכ רדסש אלפו אתחש  

 DU רשא איקקא 'עבו אתחשור 'יג האר ומצע
 ב'ר wyn אל אתחישל "ג 5« וניבר איבה

 — [המואמ

 (הלבח יכאלממ דחאל לאשוהו ט"למ) תיחשמ *

 ( טימר ,ג') תחשה 'עב ויתשריפ רבכ

Yun 

 הניפפה תא רכומה 'פד ג"רב Ruder) 255( טושמ
 ואיט היפ ביב) התוא ןיניהנמה לכ (.ג'ע ב"ב) = =
 [רמוא אוה ןכו] תוטושמה וליא אבא 'ר רמא
 ה"יחא]* =( "כ ?pm ךיטושמ ושע ןשבמ םינולא
 ןעכנימ ס"ש י"כב לבא הלש ןיטושמה ולא ג"ונב
 n" רשא S" ה"מגר 'יפב ה'כו תומושמה וליא
 בתכו ש"ימייר זעול cow (אנליוו סישב ספדנ ונממו)

 כ'ע ןאכלו ןאכל הניפסה ןיטטושמש טושמ דוע
m)אוהו שימייר ו"ופדב זעלה םשו ם"בשריפב  

 יחולמ חלממ ה'ד י"שר זעול ןכו pm rames צ"ל
 הופ יב ריח הו -- שיימייר ;ן? בע ,ה"פ 'ובותכ

 — [טושמה ,by . שיקה ג"מ

emsig, תוצירח pup Je yos cb) טשמ * 
(fleissig seinד"ער ד"עד ד"פר 'ליגמ 'ורי  

 'מולכ ארפיס וג ןמ אמוגרת טשומ רפס דח אמח
 ע"ייע !N'b ,רפס ךותמ םוגרתה תאירקב pn היה

 ,(.ט"סק (mnm שו

40621606 unsin- תוטש רבד sb (לעפמ nov 
 — |  Gig redenליכאמ| למנה 'םב  nionםאו

QYp יומב) הצילח תוצמ 'פבו (ז"טק ק"כ) ול רמא 
 הטשמ ל"א ורכש אלא ול ןיא ינריבעהו רגיד לוט

Joy ןכו "mi Bj קרוזח 'פ שארב .ךב. "us 
 [ןישוריק]  wmm Cmy "eהיל רמא יצמ אמיתד

 6ה'עק ב"כ טושפ טג 'פד ג'סב .ךב ינא הטשמ

 ('נ"א) — .6א ל יא התימ תעשב הטשמ םדא
  "5ה"מגו קחשמ 'יפ ןכו ה"יחא]* (קחצמ

 אטש 'עמ רקיעו ,םש ב'בל י"כב  ^pתוטשב רבד
 [הנווכ םוש ילבו —

 pus - חַשְמ = ער
msםש ,אחשמד ילחנ :ג"ע ב"ב : nbnהאמ  

 תבש ,אמסרפאד אחשמ .ג"מ 'וכרב .אחשמ יברג
 עיייע U'D: ייטיג ,אזק ע"ייע אזקד אחשמ .א"כ
 "pep אחשמ םיציכ 'ולדג תוכלה sn רפכ

Jasminilהחשמה רה םיתיזה רה ארקנו —  n^ 
 החשמה רהמ תואושמ ןיאישמ ויה ןיאיבמ : ב"כ
 ג"י 5 ב'מ קוספה אבוה :ו"נ תבש .אבטרסל
 תיהשמה רה "יא ארקמב החשמה רהל ןימימ רשא
 ן'ונבו — ס"שה ןוילג ys" ם'ש י"כבו י"עב ה"כו
 י"שריפ הפיו ןחשמד םיצע .'מ 'כוס ןֶחָשַמ תפסונ

yvלע זמור ןחשמ 'עב וניבר לבא ןמש  je 
 פישב) 'כוסב m 'יפכ הזו .םומיח ןינעמ o^ םשו
 ,^N ;'א ,'א ינש רתםא nn" ץובקהו ,(אנליוו

 .ןיבט ןינחשמ

Schleifstein 3m» eie y'bs) tmןייע  
 זחשמ (Uo יילכב r^p *55 553 (םינפב

 זחשמ הז 8'3( — ,האמט ןמש לובק ma הב שיש
 ןיזיחשמ (ps Crown ןידצ ןיא 'פב ('(ץע לש |

 6 ויט (vy םוקמ לכב 'מגב ז"עב א"פב .ןיכסה תא
 pen ןירדחמ ןיא "פ .ןייזה תא ןהל ןיזיחשמ ןיא
 אוהו ה"יחא]* | (זחשמ המש הב ןידרחמש ןבאה
 תזחשמ own ונממו רדחמ 255 שרשמ ל"נה ע"למ
 ייגו ז'פס מ"ב ^55 'תפסותבו יילכב 17:55 'יאדכ
 ונינע יילכב לבא .ע"לב כ"ג mo זחשמ וניבר
 ש"רו ם"במרהל מ"יפ y" ב'ר 'יפכ yy לש זחשמ
 "לכל ג"הר "פ ןיבנ הזבו .םש רומאה םעטמ

sow a4 wu»םא יכ ל"נה "יברע הלמ ריכזה  
 D. wb אוהו הכסמ ל"צו maps תייטב םש

yy "bב"נש ק"העו -- תזחשמ ןבא וב רדחל  
 — wetzen] = ןישטעוו קיתעה

mme =( jnomךורעה 'יפכ אלו 04 ) םיצע 
 ה"יחא]* jm 'עב € יכוס) ןחשמד

 — [ןחש ע"ייע :my ש"מו nén ע"ייע

 (אָשַמ ע"ייע Messene ןאשימ ומכ ילוא) ןחשומ *
 הרשע שלש ד"ע ט'ד «nme 'ורי

 אדה ןירמא דמשה ימיב םייתוכב ועקתשנ תורייע
 ^31 875 ןאשימ son ילואו ןוהינימ ןחשומד יריע
 ה'כו ןשימד .א'ק תבשב ג"ונבו ןשאימד ג"ע ב"בב
 ם"ש "53 לבא pw ב'בב ס"ש י"כבו תיצב 'עב
 'שוריבו Meccnvà ינוי לקשמב sem ינשימד תבשב

 .עודיכ אבטמב ת"יה תוא הליגר

^y (!יתופסוהב . ?( incוא  psמ"אפדב טמשנ )? ,התימ תעשב הטשמ םדא . 



 ייפ (םש פיד יייע הפישמב ןתיל ידכ הציב לש

 .'א רלק יעו י"שריפ y הכמ וב ףושל ידכ

 mov n'es va (qv לש cw ראות) אתישמ *
 .רופיסה ש"ע אתישמ

 ,ziehen העינמ ןינע דועו החיתמ pay 205( ךשְמ
(an sich ziehen, sich hinziehen, entziehen 

 - ישרפ שיר אב 'תליכמ םכל וחקו וכשמ אתליכמב
 = דע "וכו ול ןיאש ימ וחקו ול שיש n^ וכשמ ₪"
 <  הקד neni לע ךדמלל בותכה אב רמא קחצי 'ר
 ךומסד 'מגב בהזה 'פב .הכישמב תינקנ אהתש
 ןירכומב הכישמ ונקיתש ךרדכ 6ט'מ 275 האנואה
 ךשמש רחאלש 'יפ תוחוקלב הכישמ ונקית ךכ
 וניא חקולה 12 רכומה רוזחל לוכי וניא הנוקה
 "ןתנשכו xw ךשמש רחאל (רוזחל לוכי
 ךכ רזוח רכומהש םשכ תוריפח ךשמ אלו תועמה
 וא'עפ («m» um ול ואיצוה 'פד ג'סב ,('רזוח הקול
 (ביער גיג ייחכ) הלועה ךומסד 'מגב po הזיא 'פבו
 הזו הז יאחוי ןב ש"רכ לאעמשי 'ר יבד אנת
 ק"פד ג'פב .(*ארבגל ירכג הוכשמו ימורד דוסי
 רוביצ num 6'( "nain um 6o תועובשב
 םידימת םא ןהש המ b^ .ןהש המל ןתכשומ ןיכס
 וכשמי nob ןכ תויהל ןתכשומ ןיכס ןיפסומ סאו
 אלא ףסומ הז יאו דימת הז יא רמול ןיא ןיכסל
 ןהילע mns ןכש ד"ב בל יאנתב ןידמועו ןייולת
 ץידימת ןה יכ ןהילע ורמאש י'פעא ןיד תיב בל

DNיפל ןיאשר רחא הבז םושל םבירקהל וצרי  
 דימת אוה ירה רימת לש ןיכסה הז ךשמש ןמזבש
 ףסומ אוה ירה ףסומ לש poco הז ךשמש ןמזבו
 זידפנ nb xw אל םאש ןנחוי 'רל עויס הזו
 'פד ג'רב .('םלועל ןיכס ;תכשמ .אלש ןימימת
 ךעימ n ew Tux^ ךושמ Cry 'ומגי) לרעה
 .לרעכ הארנו רשבה ךשמנו הלרעה תכיתח םוקמב
 Jp ק"ב) ןיטרופ ןיא 'מגב ליכאמו לזוכה 'פב
 ?vno p) (*'מ א נ ש רופאש יוג לזגל ןיינמ
 "Nx ונכשמי אלש jb היהת הלואג רכמנ ירחא

^bרבע ךושמי אל  "npיחכב יוג לש ותיבמ  
 nnb C :ךשמ yip התארוה םצעב ה"יחא|*

ntּךשְמ —  
1 

nOUD =מ'למ)  ^b7 חּוטש וב רשא םוקמ « 
der Ort wo etw. (zum Trocknen) aus- 

gebreitet. istי"פ) תורהט ףופב )03 קובקב דועו  
Gn vהמדא לש חטשמ  ^bחוטשל ןכומ םוקמ  

 «/G א" "52 'יתכדכ חוטשמ (sop םיבנעה
 תולכ םויב יהיו ונדמליב .('חוטש םהל וחטשיו
 אלממ כ"'חא הלכלכה תא אלממ C5 nin יחשמ
 ילכ ןינעה יפל .וחטשמ אלממ כ"חא לפה תא
 חיטשמ םש 'ורהטב i153 ה"יחא]* = .אוה לודג
 'תפסותב ה"כו םילע לש חיטשמ םשו ,המדא לש
 ה"כו חמשמ כ'ג 'יא n'b םש 'ורהטבו א"יפס 'ורהט
 ץובקהו .חוטשמ m "bm ,ש"רו ם'במרל מ"יפב
 ירפסו ס"ש י"כ 'יגבו :ה'ע 'מוי ןיהיטשמ ןיחימשמ
 'דמבל י"רתו 'לקנוא 'ייעו םיחיטשמ ח'צ 'פ קלב
 תביגנמ טרפבו מ"למ אוה חטשמ ןינעו — ב"ל ,א"
 תביגנל ןכומ םוקמ e ע"לב 'מאנ ןכו םיבנעה

Dunnלודג קובקב ע"לב ונינע דועו  ime nm 
 -- [ל"נה ונדמליה 'ל :

"OU *לעפמ)  wbרטסמ ומכ כ"או הכה  
(Schlagרטשמ ןתנו כ'פס ר"דמב  

 יחל תכמ והכה b^ ךלמה תא לליקש ותואל דחא
 :;רטסמ ורטס ואצמ ו'טפ ר"משב ךמסב ה"כו

 amv לעפמ) ּאָבְזשמ סילמ) N2PUD ,ביִזישְמ *
^bלצומ  (der Geretteteדירש 'גרת  

 | הבקנלו (בייכ ,יח ישוחי) טילפ 'נרתו C3 ,'ג םירבד)

 ue ע"ייעו 00 ^30 .הטילפ 'גרת אתבזישמ

sb» cnתולָאשמ  (die Bittenגרת ' 
 יליישמ 0415 nnm 435 תולאשמ
 ,ךניל

 ,die Amtsverleihung םוש ,םיש לעפמ) המישמ * |

(das 1860206שודיק + ה"מ 'ומבי " rye] 

 תומישמ לכ יט ^i יירב) םישת ?my שרד

 ns npo אלא והי לא םישמ התאש

 תבש das Einreiben) ףוש ,ףיש לעפמ) הפישמ *
 ןבולו השא לש בלח איצומה ב"ער ז"ע

M 

 s יזימ יזחימ קוספ ומצע תעדמ םילשה ל"ומו vin ךותמ טמשנ קוספה קר 37 טידסב ג"הר ייפמ קתעוה «« )!
 ג"ןנב (+  .אנלווו םישב ביעס זחמ מ"בב חייר qon הטשה וזבו )9  .'יל ע"פדשבו ויופדב ה"כ )? .ךורעה תא האר אלו

qe)ט"יק ייחבזבו : nuo)ייחבז 'פסות יייעו ינכו הוכשמ  iiהיד  qon)ומיכסהש . "abהז לכ )5  .ךורעה  
 (.בימ my אקילייגנא ייכ ץבוקב) v2 יועובשב חייר ןכ ומכ ייפ ןינעה nam ךורעה cel יומוקמה ינשב יופסותה ואיכה

5mהמל ןתכשומ ןיבס  qeהטיחשה ןמז דעש ןתטיחש תעשב אלא עורי חבזב ןיעבקנ ןיאו ןהילע הנתמ דייב בל ימולכ  
 םבירקהל wv םאש דיב בל ןהילע הנתמ ךכש רהא הבז םושל ןטהשל ןיאשר ןידימת םה יכ ןהילע ורמאש י"פעא
 ,ימג won rosa אל ךורעה ייפ יפל יכ םש 'פסותב יייעו  כ"ע יוכו qm ירכ יכה ימנ wn ןיאשר רחא חבז םשל

may (sסייש ייכבו רהב 'קליב  auumיל"ת  



^e D'5» w2UD qub"רשכה ןמ ךשמנש המ  
 ג'ספר "ירדנ ^? Haut, Fell) רוע ונייה
v'y voאפאד אכשמ א'ער ר'פ 'מוי .יויחד ךשמ  

 :'ק ידהנס S3 ןיזרבא ע"ייע :ו'ס ק"ב .('ארכד
 ןידה 'ז יס 'ישארב 'מוחנת .ןדלג ע"ייע היכשמ
 ןמ האב העוצרה וז b^ אכשמ ןידה ןמ אקרע
 ;ז"כ ,'א יישארבל y" י"ותב הברהו — הזה רועה
 קול וכ םיכ .:ץל N75 mw ;איב v ,'ג

 .יכ ,א'ל ימבל ;'כ m ג"
 לגשמל לאשוהו הציבו ונינע מ'למ) 2300 *

(das Lager, das Beiwohnenא"פ ^55  

 שרדנ .ר'נ 'דהנס — בשומו בכשמ ns om ה"מ ג"מ
 'גרתו ,השאב תובכשמ 3w* ₪" ייכ p" יבכשמ

 'קיול ;ארוכד יבכשמ «Co^ ae» cu) בכשמ
n^תבכר .אתיא יבכשמ ב"כ  by5 343 ידמב) ( 
Unאבכשמב ךנימ יתיינהתמ אה 'א  y "y6יד , 

 ,ינכשומ ע"ייע יִבָשומ *
 .אתינשמ ע"ייע תוכושמ *
 .לכשמ ע"ייע אתוכישמ *
 רדעה שארב תכלהמה b^ ךשמ bye תיכוכשמ

Leithammelתיכוכשמ יאמ (םינפב 'ייע  

 אזיע 'מא בקעי 'ר אתשוכרכ 'וגרת אכה )25 קיב)
 ןילותש syn שארב תכלהמה b" ,אשירב אלזאד
 ןוכ היוחא ןיכש מנ ןאצהו הראוצב גוז הל
 ןאצה הנק רדעה ראש ךשמו תיכוכשמב קיזחחש
 יענו ה"יחא]* .אתשוברכ 'עב 'ייע הכישמב

 ,ש"ע .ב'ב 'וריו 'ישודיק 'ורי אבוה 'ב אתשכרכ
 Kip שירב בהיו 'מ b, 'ישארבל 'א י"רתב ה"נכו

 -- [אתיכוכשמ ל"צ] (אתיבוכשמ)
 וב ץוחרל לפס אָתְלְביִשמ ,אָלְכיִשְמ = לכשמ

 Waseh- .(-*> saw ןושלמ ד'עפל
(beckenקימ) ןיסבכמ ולאו 'מגב ןיחלגמ ולא 'פב  

 ('אנתיכד ינאמד ילכישמ C n5 יקספמר G0 חיי
 םילעופה תא רכושה 'פד ג'וב .אדעומד ילוחב

(65i O50 we sילכישמ ןיתיש היתותמ  
.ND7ושארב אצמ 'מגב לאעמשי 'ר 'פב  CN'2 PY) 

 ימ 'פד תואופרב .הישירא אתליכשמ היל אפיחסד
 .ילכישמ יתרתב והניבתולו Ge ייטיג וזחאש
 אלוכ wb" אלכישמ Cry תבש) i איצומה 'פד ג"רב
 לפס p^ [אלכישמ] (*א תל כ אישמ א תלכי שמ
 לפס ייפ א תל כי שמ לכה וב ןיצחורש לודג

qtאָלְביִשִמ — לכשמ -  

ALT AES 
d 1 

 בער

 npo ונייה ומצע תא חתומ דמוע לעפבו םירחא
 :ז"מ מ'ב ינקו ךושמ ךל ,ב'ג ק"ב 'ייע ומצעל
 ךשומ דחא א"עס ז'נ "טיג ,תוריפ "vues ךשמ

qosדסח לש טוח .ג"י 'ליגמ .ךליא ךשומ דחאו  
 pw "Dn לש טוח וילע ךשומ : ב"י 'גיגח ,ךושמ

aט"יד א"פ 'וריע 'ורי ,הדגא לעב ע"ייע . qub 
 ד"יפ 'טוס 'תפסות :ז'מ 'טוס ,העבראמ רתוי
 ימו ,הואגה ןמיס י"שריפ קורה יכשומ וברשמ
 ;Emísmacro) םהירפסב ארקנו) הלרע ול ךשומש
 תבש 'פסוח :םשו .נ'ע 'ומבי 'ייע qub ארקנ
 ךשומ כ"ג 'וריבו .א"פר 'וירוה 'תפסותו (ז"טפ) ו"טפ

oy avאל ךשומה .ט"ד ח"פ  buy»םשו ,ש'ע : 
 רפמה :ז"טד א"פ האיפ 'ורי ,'וכו ןיכושמ הברה
 )3 quo ןינע דועו .הלרע ול ךשומ אוהש הז תירב
 ךשמ Nn יח "חספ sich hinziehen ךרא ומכ

 יכד :םשו ,הירוהנ ךישמ יא  ,ב"י 'וירוה ,אררהנ
 ו"פ ק"ב 'תפסות ,וכייתעמש ןכשמ אימ ןכשמד יכיה
 .והייתוכלמ וכשמ :'ב ovy ,ןיכשומה תונייעמה
 א"פ 'ישודיק יורי ג"ע א"לד ח"פ 'יאלכ 'ורי ליעפ ה
 ךישמה :פ"ד א"פ ק"מ 'ורי ̂ הכישמה הגיהנה ,ס"ד
 תוקשהל :ר"לד ב'פס 'יעיבש 'ורי ,הכותל ןייעמה
 תמא ול ןיכישממ א"פר 'ילקש 'תפסות ךישמהל

monלעפנ  "wmידכ .3^  quensםתוכלמ , 
 ד"ע ח"ד ח"פ mb» ^v — ןתוכלמ הכשמנ :םש

quonול  cmsהכשמנש וא הלוע  moss 
 ,והיירתב qus ב"עס ז"מק תבש לעפ תא

ryוהיירתב ךשמימל יתא :ז'כ  -- joy mnךשמ  
 ןיכשומ .ט"פ 'יחספ די ףורצב (amb ענ מ )0
 'תפסות .הנמיה "T ךושמ sy "טיג ,ונממ ןהירי
 יתאב 'פ ר"שהש DU תא ןיכשומ ג'יפ 'טוס

cתא ץיכשומ לכה ודי תא ךלמה ךשמ  
 opo) ןויצב ליעל y" אב 'תליכמ ,'וכו .םהידי
 pw 'ליכמ םש הו .הוצמב וקיבדהו ז"עמ וכשמ

yמ"ב :ה"כ 'ישודיק ה"כו הכישמב תינקנ ליעל  
 תכישמ אלמ י"פס ק"ב 'ורי ,הכישמ ארסחמ .ח"מ
 שיר 'מוחנת םירבדב החיקלל לאשוהו -- טחמה
 םירבד תכישמ אלא "np ןיא ?nb ר"דמבו חרק 'פ
 יוניכב ךרוא Bb" ָךָשָמ own m -- ^« םיכר

 ןיסרפ אתלת היראוצד הי כש מו ב'ער ג'ע 3/23
 רצ ביב סיד "יע) vow ל"רבו פ"א ס"ש י"כב ג'הכ

Gi?אכאשמו ג"ונבו ] — 

 יבלהב an" רקיעו איתמד סייש יייכבו חיר ייפב היכו הל יקפמד ג'ונב )* aec ג"ונבו ם"ש י"כבו אפא 'עב ג"הכ )!
iusהל יפקמר א'עס דיכ רצ מ'וח  cpותפשל ןיפיקמ ויהש  "y5 .יל רצ קימב םייד ) mייכב  "bx D'Wתייר  

 ןוכנ היכ )8  .ייל עייפרבו ריב י*כב ןוכנ היכ )5  .ירגנ םיטב ו"ופדבו 'מאו ר"פדבו י'כב ה"כ f)  .אנתיכ ינמד גיונבו
 .אלוכישמ טייק van אלכישמ ,אלכשמ עיפרבו ,ביה דיל ויו י"כב
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 DN (היכ 2/5 תומש) 'אנש תונוכשמ ינש ןכשממ
 םינכשוממ pn םלועלו השמ 35 רמא לבחת לכח
 ויכ תומש) זכשמל המ ה"לפ םשו am ואל ל"א
 ןֶּכשמל דמוע אוהש םוש לע היעשוה ר"א (י'ט
 םרעב ונכשממו דחא קידצ anb לטונ ינא 'וכו
 (איכ היל (moe ןכשמ ןכשמה א"נ פ'ר םשו ,'וכו
 ר"דמבו ש"עו םהידי לע םימעפ ow" ןכשמתנש
 ךיתונכשמ אלא ךיתונכשַמ ארוק יהת לא ב"יפ
 לארשי לע ונכשמתי שרקמו ןכשמהש לארשי

nyמ'ב לעפה הליאשה ילבו .ואטחש  mb 
 .ונכשמ .ב'פ :א"פ ,היל ןכשמ :ג'ע mo ןיכשמ
 ב"פר 'ילקש m ,ונכשמל :ג'יק םש ,ןיכשמ :ט'ק

vesונכשימ אלו ןכשמל ןייואר ד"יבש ןויכמ ג"ע  
 האיפ 'ורי ,ןָּכָשּומְמ :ג'ע מ"ב לועפ ינוניב ,'וכו
 .ליעל 'ייע א"לפ ר"מש ,ןיִנּכְשּומְמ ויה ,א"כד ח"פס
 pon ywn .'ה לבח ע"ייע .תדלל ny 'פ 8

neויט  TUN tps. "s prm 

 ב'ער א"ל 'יחספ .ד'מ תועובש .ז"ל 'יטיג האלהו
 : א'לד ד"פ 'יחספ ^" ןינופשימ quive ץובקהו
 :ג"ע .ח'ס :םשו 47D מ"ב אָתְנַּבַשַמ nm הבקנלו

 — m5) :ה"ל ב'ב :ח'ק

 לש לאל טרפבו nnus םוקמ מ'למ) 1300 *
 שדקמ y'^"y Gtifishütte דעומ להוא ומכ

 ו'ט .'ז /& Uh תומשל ןייע NISUD 'גרתבו
no DAEיישארבל ןיִנְכשמ ץובקהו האלהו א"כ  

 ,'ה ,ב'לק "ילחתל אָינָכַשמ ;'ה ,ר'כ 025 ;'כ
 RD32U"b (der Aufenthaltsort) טשפומ םשו

 תאירקתיאד אתבט אעראל ינכשמ 'פ ר"שהש
 .אתונכשימ

 : א"ע יישודיק Moexene) 'וקמ םש) יִנָכַשומ *
 דע רמא לאומש . . אכיה רע תלגירב

 איה ירה ינכשומ 'וכו ללכב ינכשומ אלו ינכשומ
 ללכב ינכשומו ינכשומ דע אלא ןיסחויל הלוגכ

"yיכ חיכוהש )31 דצ) איפארגואיג רעיוביינ  
smזוחמ  wy bunיכשומ ןמ ולידבהל שיו  

^Nישוריקב ' (xyיכשומ  mnbדוחל ינכשומו . 
 y" 006288 לש המורדב Mosehi אוה יכשומו

310 DU רעיוביינ 

 Herrseher) הררש ונינע מ"למ לשומ =) לשמ

 תא ןיבתוכ [םתא] (תימ ריפ) םידי ףוסב
 םש Dy ה'בקה םש b" ףדב own op לשומה
 רומח רכמ 'מגב הניפסה תא רכומה 'פב ,הערפ

by Cmy xx(זיכ ,איכ ירמב) םילשמה ורמאי ןכ  

39 

wbowis =לשומ — לשמ — ) 

 ג"הכו ה"יחא]*
 'פדבו םינשיה 'יסופדבו ס'ש י"כב אתלכישמ
 אלכיסמ On פישב) ח"ר bn אתליכשמ םישדחה
 י"שרב םג 'יא ךורעה 'יפכו כ"ע םימ לש ןטק לפס
 ק'טב jm .ל"נה ז"עב י"שריפ Cops ש"ע תבש
 מ"בב לבא לפס p" י"שריפ ב'ער ב"נ "ישודיקבו
 prp" מ"בב זעולו תוברע י"שריפ b 'יטיגבו
 אקיינוק ל"צו snap זעול ןיתיימ ה"ד ip 'ילוחבו
 'ילוחב י"שר סרג הפיו Waschbecken, conche צ"לב

ovז"מ ףדבו אתלכיתמ ג"ונבו אתלכישמ ןיתיימ  : 
 אלכישמ רכז 'לבו אתלכישמ ל"צו אתוכישמ ס"טב
 ראובמ ג"כפ ר"קיובו ב'ער 35 wh Tp" .אימד
 p^ "y .אלכישמב ?m) 09 "יטפש) הכימשב
 ירוויח ילכישמ ץובקהו .הכימש 'עו םש 'יטפושל
 איהש ל"נ הלמה תרזג ןינעבו :ה"נ bin avs" ז'ע
 לפס 'יפ לשכמ תויתואה ךפיהב ל"נה 'יברע הלמ
 ךרדב קר ל"נה תבשב 'יפו ןיצחור וב רשא םימ

mmומכ אוה  wmםש תואמגוד ] — 

i202ןוכשמ םשהו ןְּכָשִמ =! . NIUאָנְּשיִמ  

 DN ונדמליב Píand, pfünden) טובע ןינע
 השמ תולכ םויב יהיובו (א" b^ ייטפשמ יוחנת) ףסכ
 םאש ןכשמ תושעל ןהל רמא CO" "b אשנ יוחנת)
 (יה) לבח 'עבו ןהידי לע ןכשמתמ אוה sm ואטחי
 ןוברע ןתת םא 'גרת ב"א) -- .הז ןינעמ שי
 ושע ל"זחו אנכשמ ןתת bw G^ n תישארב)

msהמורתב "ית ןכו םילעפב תישרש ם'מ ) 
 ןוברע ןתנ 'יפ ןָּכָשַמ פ'ל אוה יכ ןוכנהו ה"יחא]*
 'מולכ nni ^b j2w לעפמ - אָנָּכָשִמ םשהו
 -de ר"לב ןכו הולה בייחש דע תויהל חנומש המ

positumלעפמ  ;ponereונב ל"זר םגש היאר תצקו  

 jog לעפ jb וגייה jv ןמ iss לש גשומה
yיטפשמ 'וחנתב "יאד המ הזו ל"נה ונדמלי " 

 לע ןכשמתמ שרקמה תיב אהי ואטחי םאש ל'נה
 םככותב ינכשמ יתתנו Go vo 'קי) יאנש םהידי

 המ € v2 702( 'מוא םעלב ןכו ינוכשמ יתתנו
 ןהשכ ךיתונכשמו תויונב ןהשכ בקעי Tons ובוט
 ינא ה"אל בייח ינאש אל ה"בקה רמא תובוח
 השמ םע יתינתה ןכו 'וכו ישדקמ ןהל ןכשממ |

 יתש ןנכשממ ינא תוצמה לע ורבע םאש 'וכו
 לא ךיתונכשמו ל"נה אשנ 'וחנתבו 'וכו תונוכשמ
 םאש 'וכו ךיתונכשמ אלא ךיתונכשַמ ארוק יהת
 א"לפ ר"משב ןכו םהידי לע ןכשמתמ sm ואטחי
 ינפמ אל ^« תונוכשמ ינש ?bw ךיתונכשמ
 אלא ינכשמ םהל ןכשממ ינא תומואל בייח ינאש
 ינא ולאה תוצמה לע ורבעת (bw :םשו ,'וכו

 mb הלכה וב ןיצחורש ןטק
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"yןיטעטשו אנוריוו 12 רפסה ףוסב םילשמה חול  
5mב'עס .א"כ ייבוריע לשמ לש חבשב וברה  

 הרות לש רבדו רבד לכ לע המלש רמאש דמלמ
 יהי לא : שירב ר"'שהש .'וכו לשמ םיפלא תשלש
 םדא הזה לשמה yw" ךיניעב לק הזה לשמה
 ח'כד ד'פ 'ובותכ ^" .הרות ירבדב דומעל לוכי

ayב'כ סירב הלמשה ושרפו , a^ב"ב ,לשמ לכה  
voאוה לשמ אלא ארכנ אלו היה אל בויא . 

 'ר . + 09( לאקזחי היחהש םיתמ :ב'צ 'דהנס
 לשמ תמאב אלא 'וכו היה לשמ תמא רמוא הדוהי
 ולטב מ'ר תמשמ א"עס ט"מ 'טוס ץובקהו .היה
 היה אל םעלב np ד"יפ ר'דמב .םיִלָשְמ ילשומ
 םילשמה ו"טפ תבש 'פסות — ,םילשמב אלא רברמ
 ויתולשמ ר"שהש שיר נ"לב ןכו לשמ ע"ייע ס"ט
 הרעהב ליעל 'וכו ןיסבוכ תולשמ 'ייעו .המלש לש
 תוכרבד א"פס 'פסות לעפהו -- לשממ 'עבו 1
 השאב םימכח ולשמ לשמ .ז"מ הדנ ליעל "ייע

 תויכלמה לשומ אוהשכ וזחא 'פ ר"'שהש .לחב ע"ייע
 ןלשומ םיירצמה לשומ אוהשכ , . תויחב ןלשומ
 אוה 'כיפל םיירצמה ויה ןימורע םשו ,םילעושב
 המל yy ר"יד ד"יפ תבש v" .םילעושב ןלשומ
 ,ז"ט 'ליגמ ,'וכו הדלוחכ םלוע יאב לכ לשומ אוה
 ,'וכו םיבכוכל הלושמו רפעל הלושמ וז המוא
 bw" ,הלשמנ mns וז המוא : א"י DD לעפג ב
 המל .ט"ל 'יחספ ^«: הלשמנ ןפגכ וז המוא .ב"צ
 שיר 'קליב wu .'וכו רורמכ םיירצמ ולשמנ
 המל .ט'כ 'מוי ,'וכו ^m תומוא ולשמנ קלב
 הלשמנ המל .ד"י .'כוסו םשו ,'וכו רתסא הלשמנ
 ולשמנ המל ,ח"פ תבש ,'וכו px לש ןתליפת
 'כוס :ד"נ .ד"נ wy" :םש ,'וכו חופתל לארשי
 הרות ירבד ולשמנ המל :'ג 'גיגח .'ז 'ינעת : ט"מ
 םימכ ארקמה לשמנ ו"טפ w^ תכסמ .'וכו

 ע"ייע רועו — ןוטידנוקכ ם"שהו ןייכ הנשמהו
 — [לתמ

 -eine Entlas חלש ןמ לועפ ינוניב) תחלּושמ *

D'D n7 (seneתחלושמ תב ב"עס  

4 4 Ó uL 

 דער תַחְלּושמ * — (לשומ — לשמ

 בשחנו ואוב ןוכשח ואב םרציב םילשומה וליא
 web opem ה"יחא]* — .'וכו םלוע לש ונובשח
 'מאנו ,'פסותבו ש"ע רואה ןהב הלשמ .ו"מ 'מויב

myיטלש ע"'ייע רואה ןהב טלש ] — 

ounןינע מ"למ)  mesע'לב ה"כו רבדל רבד  
Vergleichung, Gleichniss, Parabel, J^ 

  1שי 'פד ג'רבו 6חיכ 310( ןשיה 'פד ג'פסב

 ןילחונ |  cnתולשממ ןיסבוכ תולשממ (.ר'לק
 היל ידהנפ) תונוממ יניד דחא 'פד 02 ('םילעוש

 תולשמ[מ] 'ש (ב'עס . C popupונאו מ"רל ול ויה
 הל ירמאו רסב ולכאי תובא אלא ונידיל ואב אל
 תונווכמ '533 ןילוגה ןה ולא 'פב .(*קדצ ינזאמ

 'וכמ) ןהל ^ Cרשאכ  obsםיעשרמ ינומדקה לשמ
 איש עשר אצי  O^" 5רבדמ בותכה המב "וגו

 דיזמב דחאו גגושב דחא וגרהש םדא ינב ינשב
 םירזופמ ואצמנ םילשמ הברהו ה"יחא]* — .(*יוכו
 יייע .ם"ל 'הנס :א"ס 'וכרב ל ע וש מ מ"ד ל"זרדב

 י"שריפ  3/3פע"ח  ( yyר"תסא (ימוגא  'bרחא
 ר"ב ירא מ ;אצי רשאכ 'פ ר"להק ,הלאה םירבדה

 פ'ס  Y'Dלכו 'פ ר"תסא באזמ ;םש ר"תסא
 הרומחמ ;קלב שיר 'קליב אבוה ונדמלי ,ידבע
 לוגנרתמ ;הלאה 'ירבדה רחא 'פ ר"תסא החייפסו

 ףל טעו  umoולאב רמאנ בורל 6 ב'עס ח'צ
 לשמ עוטקבו) המוד רבדה המל לשמ תולשמ

QUI ד"נ: SU Yy 43^ i* 7533 7p (85 
  :D p") p "ubתומלשבו  ^W:ז" ה'רב

 ןורסחב דועו המוד רבדה המל לשמ 45 לושמא
:D' וחנמ .ב"ל תוכרב םדאל לשמ מ'ד ,ד"המל' 

 'הנס  r'p npט"מ 'יחספ ןפגה יבנעל לשמ .ט"י
 תבש ךלמל לשמ א'עס  apבישוהש ימל לשמ
  puseשיר 'קלי 'וכו  posינשל לשמ :םשו

 ע"ייע ^«( םיבלכ ( n3ימל לשמ כ"פ ר"דמב
 'תפסות .השאל לשמ ח'יפס ר"מש 'וכו ךלהמה
 םיאבומ םישרדמבו .לשמ ולשמ א"פס 'וכרב
 ןיא יכ רפסל יתלדחו ףדו ףד לכב טעמכ םילשמ
 םירדס י"פע המישר םהמ שי אמוחנת 'דמבו רפסמ

 .ב"ה י"כב החכו תולשמ ייא ע"פדבו -- ע"ל rn לשממ ya תוכיראב ש"מ יויעו D י"כב «mo ו"ופדב ןוכנל ה"כ )|
 'קליבו (תלשממ ריחיה (ot סייש ייכב תמאב ה"כו תולשממ ןאכ םג ל"צ ו"ופדב "ימעפ יתשב ונסרגש המ יפכ )
 הייכו (.הייג רצ (^mio D" גיי b^ יבושת ירעש יינואגה 'תבו יל ייפ קיל יפד 'ינואגה 'תבו וקינולאש יפד ^w ילשמ
 ;bw תולשמ תועטב w^ קתענ ונממ רשא אנליוו םישבו (א"עס ט"צ ףד 'קילייגנא «co ץבוקב) 'רהנסל ^m 'יפב
 י'שתכ כ"ג סרג וניבר יכ רורב הארנו םשה יונישב לשמ ותוא אוה הל ירמאו יכ דחא קר ןאכ ןיא הז יפל )? .תולשממ
 םיברב סרג הז תמועלו תובא איבהש ינפמ תחא תלמ טימשה קר תחא אלא ונידיב הלע אל ל"נה תומוקמ ינשב יינואגה

 אלא ונל ןיא ונאו anim דחא אלא ונידיב אב אל ונאו סיש י"כבו תחא אלא ונידיל תאב אל ואו ne ייגו ו א ב אל
 גגושב גרה דחא שפנה תא וגרהש ג"ונב (+  .ייישריפב יייעו a^ הרצמ קידצ 'וגו קדצ unn" יוגו ולכאי תובא ש לש

 .'ק רצ ץנוצל פ"דג רפסב הז לכ לע y (* .דיזמב גרה דחאו



Gn m ובנא "5 ץבוקב ירהנסל n^ 

 תחת רמומ םפדנ קתעוה ונממ רשא אנליוו ס"שבו =
 םגו םישרדמבו 'שוריב לכא .ל"נה םעטמ דמושמ
 לכ רוזנעצה די הטלש אל םהב רשא ס"ש י'כב

by "y הלמה וז הראשנ ילבב ס"שב ומכ ךכ 
 ץבוקב) ה"מגר "יג יפכ דמושמ 'יגוסה 553 'יא .'ה

  vsיגנא  «ei nnn (Yer mןכו םיסופד לש
 םיצקש לכואה טרופריא י"כב א"פר תוירוה 'תפסותב ==

 א"פר 'ילוח 'תפסות ,רמומ 'יסופדבו דמושמ הז ירה
  025לכה 'פריא י"כ « psv.לארשי "פא + . טוחשל = =

 ז"עב ,רמושמ  UDיפכ ב"ער  ryb n^iץבוקכ =

MBS UN 

 = 8 .. ןובאיתל תוליבג לכוא רמושמ Gr ד 'גנא ייכ
 ןימ הזיא :םשו ,רמומ ג"ונב 'וכו סיעכהל דמושמ
 ב'נק D^ ג'ח א"בשרה 'שתב ג'הְכְו דמושמ הזיא
 ללחל דמושמ wb ייבוריע Ono דצ ונרוויל ^(
  לטבל לוכי וניא םינפ יולג דמושמ pen .תותבש

nm»וכו " "pהמופ טיונמו .(.מ'ק .דצ יוריע) ם"דב  

 יוליגב דמושמ :ג"כד ו"פר 'יבוריע 'וריב לבא
 r5 םיחספ v" .רבד .לכב יוגכ sm ירה םינפ
 .ה"מד א"פ 'וירוה 'וריבו ,היירוהב דמושמ ג"ע ד"לד

cy5 רמו ש"מה 7753 nדמושמה  penג"פ  
 ייעיבש 'ורי ,'וכו םדוק דמושמ דמושמו רג :ח"מד
 דמושמ רח ב"ער א"כד ג"פ mo" 'ורי .ה"לד ד"פ
 ט"כד י"פס 'דהנפ v" ,6זיסק א" וטסא ע"ייע

T'yןילבקמ ב'פ ר"קיו .דמושמ ישדק  "ybםיחכז  
 הניבשה יפנכ תחת ןסינכהל ידכ לארשי יעשרמ

jb ynשיר 'רקיו ארפס ץובקבו ,'וכו דמושמה  = 
 = "P םכמ ב"ער "Yo א"פ "לקש יורי 'ב 'שרפ
 —— ואצי :םש ארפסו ,םידמושמה תא איצוהל (ב י'א
 ,תירב vien ירהש תירב ילבקמ ןניאש םירמושמה
 יפכ 5^3 'דהנס 'פסותו ם"ש "5 'יג יפכ 4^ ה"ר
 : טשפומ םשו -- ו ןמ ע"ייע b^p ר"משו "5 'יג
 Y . תודמושמ ןיאו תלסופ תּודָמּושמ וב YS "חספ

 . תודמשמ א"יר 'ר אב 'קליבו רשעמב תלסופ

 םיחספב ג"ונבו ש"ע [תלסופ [bx (תולוספ)

 = "כ עדו .תד ע"יע תד תרמה א"ער א"ע 'ומביבו
 < «Se דָמָשַה מ"למ ואיצוהל ל"נ הלמה תרזג ןינעב

pjp G2 0"וביכ ידיכ איש ארקמב ש"מכו התירכ  
 ימש תא דימשת םאו וירחא יערז תא תירכת םא
 ומשש ימ NY רָּמָשְמ = דָמּושַמ הז יפלו יבא תיבמ
 305 ,nbbp riy אוהו ויבא תיבמ תרכנו דמשנ
 אוה ילוא וא הללק p NJDY^ ס"לב ןכו ומש חמי

ny qmתמש  Oyע'למ  pns Ceiכ'או  

ques — תָחְלושמ * 

 .'וכו רחאל תסינשמ

 חולישו תוחילש ןינע 'יפ חלש לעפמ) תַחְלְשִמ *
die Sendung, 2. das Loslassen1. ( 

 yo mme ^« ותחלשמב זירז היהו 5^3 ר'דמב
 v^ :ה"לד ד"פ 'יעיבש 'ורי — ליאכ ותחלשמב
 ג"עס ד"ד ב"פר תבש v^ :ח"מד ט"פס 'ומורת

 .התיה םיבאז תחלשמ תעש

 ם'לב אָּילָשַמ ןמ pap אָחְיְלְשַמ
 «iom qu המ רבד וב תולעהל ילכ

Werkzeug und  Heraufziehen, 

(GG. B. Gabelאתיתחמו  n6'שורי  C3) 
 ש ל ש ג לז מ ה Coro moo ויתותחמו ויתוגלזמ

P INT. GARI geretכב היכל  S 
 pre תלת היל יד אילשמ ומוגרתו 'ציניוו ר"פדבו

eunל'צ אילישמ קיסמד לכ 'גרת גלזמב  wv 
qwיגכ אָתְיְלָשַמ ץובקהו פ"ל ' am)ג"ונבו  
"anaי'רתבו התיילשמ ייוניכב 'ב  xהיתיילשמ  

 ב'רו .ן"ישה תחת אושבו ם"מה תחת חתפב ל'צו
 02 אוה) ךרעה שארב היתילשמ איבה 'מא 'פדב

nןילשלשמ (ו"ט) ד"יפר תבש 'תפסותב ה"גכו 03  
 ג'הב ןותיק וא ילד הב תולעהל תילשמה תא
 אנליוו 'פד i5" אָיְלַשַמַה ל"צו טרופריא י"כב
 .אוה העידי ןורסחמ ס'טו 'ילשמה .םילשמה ג"ונבו

 (אלש ןמ)

zum  Heraus- 

 לצמ y'"y .ק'דר .'ינכ (תוכימס) תליצמ הזמו =
 — [,'גו 'א לש ע"ייע דועו ש"מו

das Ende, die (רמגו םות ייפ not? noun * 
i5 ב"ב י"ק :ז'ס מ"ב (Vollendung 

n5גרת ,'וכו ןילא אינש (םלשימב) םלשמב ' 
 .אעבש ימוי םלשמ דע 'ד 'א בויא

 אָדָמִש ס'למו לעופ ינוניב דמש לעפמ) 505

^bלארשי ןירבעל ראותה כ"או הללק  
"Bללוקמ  (Verfluchter, dem Fluch Geweihter 

 ררוב הז  תונוממ יניד 'פב ןובאיתל תולבנ לכוא
 הייחא]* = "כ יהנפ ןועמש ר'א ימגב ה שלש
 תארימ קפס ילבו 6'שמא 'פדב טמשנ 'עה הז

 ותשורג ריזחחש לארשי י"שר b^ ןהכל איה המ |

2 : Xni "S rs í "A WA 
m" x 

TOM oe S ut PIE E S peo רבנו 

"s איכה ליסאב "eT עב יכ' pum רוזנעצה (C 
 רמומ ליחתמה רובד תחת 'עה הז אתילשמ ךרע
 םג ילוא) ייסופרב 'הנסב ה"כו 'עה עצמאב סרג ןכו
 וניבר 533 לבא סייר לעב הז לע ררועמ היה אל יכ י'כב

 ל"מרו )3

35* 

ova3 n )?למיגב לייצו ימגב יציניוו ריפרבו ב"ה . 

 .ךועה הז כ"ג טימשה D'NET רחא םוקמ לכב ררגנו רחא סופד האר אל רשא
omo (t!בינש ק"העבו ר"פדבו ב"ה טיק י"בב ןוכנל . 
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 ינשב ח'ר b^ אל «j אתוורפ 'עב אלו ןאכ p^ | ומש יהי 'מולכ םרחומ b^ תֶּמָשִמ ומכ דָּמשַמ
comeןושלב יא אוה לבא תומוקמה | לא תרניאב 'יארכ ושי יאנוש םיארקנ ןכו  bbןיב  'Omán 

 ל'נה םוקמב רעשיילפ ש"מכ al-Bahrein pz! | Ei i 60 שט < - 10600 . . G'2 "₪ םייתנירק
mum me 0 wxoxvxüaשבושמ  jpםשב הרעהב  *b'Dיברע  [Jáküt — 

 ארקנ דמושמ 153 לבא .('(תא םרחומ — תמרחמ
 ןכו n? ven רקיעב רפוככ אלו sm ץרופ קר
 לכמו ל"הזב םייסו ל"נה 'בושתב א"בשרה קספ
 ט"אגיניר דמושמ ןושל ןיאש האורה הארי הלא

(Renegat)לוכאל רדג ץרופ אלא רמאש ומכ  
 באתש ימ לכ ןכו הרותה הרסאש המ הואתל
 ישוע לבא bsp וב אצויכו ריזחח תא לוכאל
 םירמושמ יכ בושחל ועט (איליפאב סישב) רוזנעצה

on Divלע םירבועו םידמעושמה  mתידוהי  
 הופילחהו הלמה וז וטימשה ןכל םירצונ םישענו
 "יפ יתאבה 'ג דמ 'עבו .הזב אצויכו רמומב יקודצב
 ס"למו (ןיעה תעלבהב) רמעושמ אוה דמושמ יכ ג"הר
 דמש y'^p דועו םישדוקמה םימב לבטנש b ונייה
 ?"I אתפסותב רבכ דמושמ תלמ האצמנ לבא ש"מו
 אל רוע םישדוקמ םימ תליבטמ גשומה רשא תעב (ליעל
 תרחואמה הלמה ןורתפכ הנורתפ היהי ךיאו חמצנ

ma mm qeuדמשמ םשהמ 'וריבו 'תפסותב  
 תב "b ר'פס 'כוס 'תפסות ,דָמַּתַש ג לעפה
 ג"ונבו טרופריא י"כב ג'הכ 'וכו הדמתשנש הגלב
 לבא התד הרימהש w^ :ו'נ 'כוסבו תרמומ השענ
 פיד יייע) א"פר ו"ופדב ה"כו הדמתשנש ס"ש י"כב
 תוירוה 'וריו ג"ע ח"מד ז"פר 'יטיג 'ורי ז"לבו ,(סש
 דמתשנ וא הטתשנ וא שרחתנ ד'עס ה'מד א'פ

 — [םעש ע"ייעו 'וכו

NUומכ ס"לב טמָש לעפמ)  yonףלשו  
 -Wege םידגבה טמושש ןלזג 'יפו מ"לב

 (Ys VY םוקמ לכבו 'מגב ז"עב ק"פב פס
 (* א מ ל עב אטומשמב ןניקיסע יאמב אכה (ג'עס

^bםיטסיל אל  mennןלזג אלא החיצרה לע  
 ינבמ םירגבה טמושו עונצ םוקמב רמועש אמלעב
 אטימשמ סם"ש "55 ה"יחא]* ,חרוכו םדא
 "£ n^ אמלעב אטמשמ ח"ר «b^ אמלעב
 ברח תצולח p wpow^ ס"לב יכ עדו .היטומשמ
 םיכרד תשרפב דמועה ןלזגל me ראותה הזו
 — ש"ע טמש לעפמ כ'ג 'יפ wm" זב לולשל
 בורק זא אמוטשמ תויתואה .ךפיהב סרגנ םאו
 ,Dieb םלא רבגו בנג ןלזג b. DAL "pop^ הלמל

— [Rüuber, Gewaltsmensch 

 nob לאשוהו עַמָשו הָעּומש ןינע (s50 עַמֶשַמ
 1 -das Ver ארקמה רועישמ ןבומו עמשנש

nehmen, 2  Entnehmen dem  Wortsinnומכ  

 das Entnehmen, Er- (nyovm מ"למ) תּועָמָשִמ
(weisen eines Lehrsatzesול ואיצוה 'פד ג"סב  

 הלמשה mar 'טנב תואיצמ ולא 'פבו יס ימוי)
 .ה"ע me" ןיפרשנה ןה ולא «bump QU מ"ב)

Cry6 והייניב אכיא ןישרוד תועמשמ  "b * 
 תאו ותוא ד" /2 PY ןהתאו ותוא שרוד לאעמשי

nnsמולכ ("ןה תחאל ןירוק ינוי 'לב ךכש ןהמ ' 
 &D וא רוסיאב הילע ותאיבש ימ תפושנ nns | ארקנה יסופ ,םי ןושלב יא םש) גיִהָמְשַמ

a. uLהילע ןיאש ותשא איצוהל ותשא תב וא ותשא | עוטקב ע"לבו 0\,\-5\ =  
(Insel des persisch. Meerbusens 5םאו ותומח שממ ןהיתש שרד הביקע 'רו םולכ | 'פב )  

 ותומח ונייה ןהמ nns תאו ותוא מ"ו ותומח | ('ובהו «Cory cm הליכאב רוסא C013 כ'הוי
 ןמ הפושב אתיאד ותומח םא יקופאל | — .(ניהמשמר אתוורפו יכלמ דחו ;יושע היל
 טיי (ye האמוטה תועידי 'פד ג"'פב ה רו תה | ןיריכמ ןניא DN קרפ CN» qs 'כסמבו ב"א)

 רמוא הז 'יפ והיניב אכיא ןישרוד תועמשמ )37 | p^ גיהמשמד אתוורפ איירקימו אתינגרמ ןקסמ
"vsקופפה הז שוריפ ךכ 'מוא הזו קוספה הז שוריפ ךכ | אל וניברו ה"יחא]* | .(הכולמ לש למנ . 

 רעשיילפ "« (? .81 ח"ח ץטערג יהל יידוהיה תורוק הז לכ לע y Marranos^ אימפסאב םיסונאה וארקנ הזמו ('

 nne ייסרפ הלמ יתאצמ אל סרילואוול nus לבא 358 ב"ה גאטיירפל nw 320 ג"ח יוועל 'הל רזתמעל ויתופסוהב

 b ימויב in333 זימש יר יקזחי יקליבו ייעבו םייש ייכב «nai ה"כ )^ un תויסרפ móo one cw ףא יא םש
vos )*קליב ה"כו ובהי ס"ש '. (Pםייש ייבבב גיהמשמר ל"צו גיהשמד ייא ליסאב םדוק יפד ס"שב  E^ "y (pon vy 

 ,m? £y 6 י"לב )9 ma תועמשמ :קר ייא ..גימד ה"פ ימוי יוריבו )7  .חיר ייפבו סייש יייכב .n" (e .םש

 םאו (:ו"ע ידהנס) ייבא ימאש המ לע וניבר תנוכו דואמ ןוכנ הזו הרותה ןמ הפרשב אכיאד ט'ק «vcl nU ב"ה י"כב
 תושעל jin ליעל 'מארכ איתא המיזד אשרדט ותומח םאו 5m ןישרוד תועמשמ ה"דב י"שריפו איתא אשרדמ ותוטח

nesהלעמלכ  oomוכו הנה הנה איתא ה"ד :ה''ע יהנס ייישריפ יייעו ,כיע ' anmס"טב ע"פרב לבא ,וניבר תגוככ  

 .גיעצו הטואמ ב"ירגה הזב שיגרה אלו כ"ע הפושב הנ'ארד



d tinte — עַמְשמ UON 
 5 םש my "yy םילארשי לשו םיול לש םינהכ

 'ומבי ב"פר xn" 'תפסות 3^ 'וירוה : ב"י "כרע

 ר"להק Y'b ר'דמב .ח'כד י'פ 'דהנס 'ורי האלהו :'ק
 (ב"פק ,א'ח) בא תיב PON" ע"ייעו רפעה בשיו 'פ

 .בא תיב 'עו

(Nachtwache תֶרזמשא bs (מ"לב nau» 
 = = תורמשמ שלש .'ג תוכרב  mmהלילה

 תורמשמ אכיא םשו ,'וכו רמשמו רמשמ לכ לעו
D ףדבו ש"עו אעראב תורמשמ אכיאו yu 

 'סותב טרופריא "23 תורמשמ 'יג ןכו ןינעה לכ
Cb m) הרומשא ע"ייעו א"פר תוכרב 

 ל"זרדבו הוצמהל תנתנה הדוקפה מ"למ) תֶרָמָשִמ +
py» | =הוצמל גיס  Bewachung des Ge- 

 תא םתרמשו .א'כ 'ומבי א'עס 'ה ק"מ 8

 יתרמשמל תרמשמ wy ל יח'' 'קי) יתרמשמ
 .הרותל גיס wey Cr ,'א (moN םרמאמכ אוהו

 :ז"לק תבש (Weinseiher D'oDw) ןמ) תֶרָמשַמ
 Tun .ח"לק םשו תרמשמה תא ןילות

 ךורעב ה"כו ןיי לש תננסמ ח'ר (b^ תרמשמהו
 לש תרמשמ ר"ע ה'מד ח'פ 'מורת v^ .הלסא 'ע
 ילואו .השדח תרמשמ .ז"יד 33 תבש "ורי 4?

wv]ז"לק תבש י"שריפמ חכומרכו ןיי : DR) 
 המ b mb "pio^ שי זא ev לעפמ הנבנ
 דימלתל לאשוהו .םילזונה קקוזו תלוספה רמושש
 רבד טלוקו שרדמה תיבב עטשש qup איצומש

 b b תובאל ב"ער y" הלטב לש

 ריב רבר תשיפת ןינע ששָמ ןמ לפלפ) שָמֶשִמ
"'Y befühlen, betastenךורעה 'ריפ ) 

 PDPR GN D תבש) .תיכוכז ,'מכב ןיי איצומה 'פב
 םוקמ קילחהל שמשמ, 'יפ תבשב רורצב שמשמל
 השיתכ יריל אב אצמנש ורשב op אלש ורוריח
 תיבח poe] ףוסב ל"צ] ('פב) .(*"הניחט יריל וא

nav)ינבב 6ןישמ שמו ןיכס (א'עפ זימק  
 םיבקנ תייקנמ רמאנ ןכו ה"יחא]* | .(םייעמ
 תוכרב .םוקמ ותואבירורצב שמשמי ,ב"פ תבשב
 םירבד לע רמאנו .ש"מו 'ב בש עיייע א"עס ב'ס
 ןמז לכ הז דד המ ב'ער Yu mp : םירחא
 שמשמל :א"כ מ"ב ,'וכו וב שמשממ קוניתהש

 הנישו ליאוה (א'ער יפ ימו) לכואה 'מגב כ'הוי 'פב
C annורועישב םימכח ונישו ועמשמב  Cפבו ' 

 (:זיט יטוס) האריש ידכ 'מגב התחנמ תא איבמ היה
 בותכה 6הניש s רפא אלהו אוה רפע יכו
 ןושל רשק 'מגב יפלקב ףרט 'פב .'וכו ועמשמב

m»השרפה לכ 6בימ  nowאיצומ עמשמ  vn 
 ח'ר bn ה"יחא|* .אליממ עמשמו עמשמ
 הלוכ השרפה 55 Cro אנליוו סישב) :ב"מ 'מויב
 רחאה טעממ ארקמה הז הבומש המ 'מולכ 'וכו
 לא התוא םתתנו רחאה והברמ רחאה טעממש המ
 'או ןנס תעה התואב היה רזעלא ןהכה רזעלא
 הניא תורודל לבא pos תישענ men התוא
 איצוהו טוידה ןהכב וא ג"כ וא אלא ןגסב תישענ
 לש התוא הנה המע תרחא איצוי אלש התוא
 הטעימ האצוה לש התואו pon הטעימ הניתנ
 המ ארקמה ןבומ ונינע עמשמ כ'או :.'וכו תרחא
 עמשממ ל"זר ןושל לע לגרוהו ונממ עמשנש
 'רהנס .י"ק ב"ב Y^p. מ'ב .'ג aun 'וכו רמאנש
 ןכו הלעמ לש ועמשמב כ'ג הזו ,ד"ל 'טוס .ג"יק
 «b ח"כפר ר"קיו עמשמב רובד 'יפא l'D: תכש
 חבזמ N/D. 'מוי ,עמשמב הרות לש הלמעב ףא
 טושפה ןבומ p^ ןעמשמכ םינהכה . . ועמשמכ
 ב"עס 'ה מ"ב םרא ינבב טושפה ןבומ םג םימעפלו
 'מולכ והל עמשמ ימר x53 ישניאל menn אל
 םיעוט םה לבא ךכ עמתשמד אוה אקווד ישניאל

"yתותירכה רפסו ארקיעמ ה"ד :ה"כ 'דהנס 'פסות  
 ללכ ןיעכ nn .T'bp ןמיס 'ג רעש םידומל .ןושל
 ג"פ 'יבוריע 'ורי ןינעה m םדא ינכב טושפה
 w^ .ילבבבו ןה עמוש התא ואל עמשממ :א'כד
 לש (עָמש — עָמָשָמ ןינעבו — 'וכו ואל ללכמ
 ייעשי 'גרת ^n ,ר"מ 'ישארב 'א י"רת y" ארקמ
 ז"נש 'פ הכרבה תאז ירפס .'ה ,ב'מ בויאל ;'ג ,א"י

psלודג עמשמ ךל  mmהעומשל לאשוהו .'וכו  
 "ג) היבלד ארבג שיפנ המכ .'כ mu הכלה ונייה

 — [היתעמשמכ (דיבעד א"שרהמה

 -Waeht הרימשב הדימע (pop sb רַמְשִמ *
postenםתדוכעב םינהכ לש טרפבו  

CWachtposten der Priester(.ו"כ) ב"מ ד"פ 'ינעת  

 תורמשמ העבראו םירשע םינושארה םיאיבנ וניקתה
 לש םלשוריב דמעמ היה רמשמו רמשמ לכ לע

 . . ועמשמב 'מויל חיר ייפבו ונינפל היכו (? .ימויל סיירב יייע םייונש רתיו הנישש : קר גיונבו פ"א DU ייכב היכו ('

 (אנלינו ם"שב) חי"ר ייפמ קתעוה כ*ע (* .ו"ופדב ןוכנל ה"כ (* .םייד יייע ףידע וגיבר ייגו ןעמשמב םיש י"כבו ןרועישב
 תטיש ci ךורעהו חייר שוריפ ייפע בשייל ךיראה ע"בשפהבו יישריפכ אלו nene ידיל וא ייל םשו שיארהב כ"ג אבוהו

 היכו )8  .שייפרבו b"w י"כב היכו ןישמתשמ y'py3 לבא יוריבו ונינפל ה"כו ב"הו טייק י"כב ה"כ )5 rwy יופסותה

 .יישריפ ייפע ר"פרב לישרהמ וקהמו אקארק רע ס"שבו תוינשמבו 'וריב



mvרהב לארשי לכ ועמשש הוותהש הרותל  
 הנשמה עמש wa חשמו בתכבש הרות איה יניס
 הפ לעבש הרות sm הינש bye הרובגה יפמ
 (M7 ומכ הנושארל היינש איהש רבדה ררבתנו

nןוניש ןושל אוה א"פ .ונשיו ונש רמאיו דיל  
 'מ יגיגח) וניתובר 'שלבו םתננשו C100 720 ומכ

smט"צ : om»קרפ הנש גיס  "nsארק 'מולכ  
 השק ןושארה "יפה יפל ה"יחא]* | ,רחא קרפ
 ,ותנשמ היונכבו תנשמ התוכימסש nis תאירק
 הנשמ ל"צ זא איה ה"נש 'למ םאו ונתנשמ
 n^ a) ^3( הרותה הנשמ ומכ הנשמ ותוכימסש

Ye Yoאיבהל שי ז"כב לבא ,הרות הנשמ רפס  
mmםינוי יבתוכש דבלמ יכ הז שוריפל  

 מיר (y" 890060066 הנשמה תא םינכמ םינורחאה
 419 יב הרעה vn ץטערגל םידוהיה יורוקו 8 פ/'זרהמל

 :'גרת םג הרותל היינש הנינעש Ge ארודהמ יפל

 (ר"י 5 5( הָנָשַמַּב קיתעהש הככ pan ןתנוי
 יכ חיכוהל שי כ"ג הזמ ילואו C אנפלוא תיבב
 התישילש ארמג ומכ הרותל היינש אוה הנשמ
 (:זיט קיימ א'עס ^n תוכרב) ל'זח יפב לגרומש הממ
 'וכו תשלש אל תינש םא תינש אל תירק םא
 הרות א"ער 'ה 'וכרבב שלשה pies ומכ ררסהו
 הז םתוווהל . . הנש מ וז הוצמהו ארקמ וז
 םחל ןיא יתיבב שרד א'עס ^T 'גינחבו ,ארמג
 אלו ארקמ אל ידיב ןיאש \' י'ג ייעשי הלמש ןיאו
 ב"ב :א"כ "יבוריע y mus" ארמג אלו הנשמ
 — ארקמ ע"ייע my ו"לפו ב"פר ר'קיו א"עס ר'לק
 'וכו הנשמב תונשלו הרותב תורקל ב"פ 'וכרב תפסות
 היאר איבהל שי י נש "פלו ,ז"פ 'טוס'תפסות 'ייעו
 דמל השמ הנשמ רדס דציכ :ד"נ 'יבוריעב w^ הממ
 קלתסנ וקרפ השמ ול הנשו ןרהא סנכנ הרובגה יפמ
 בטיה כ"או .העברא לכה דיב אצמנ דעה"שע''וכו ןרהא
 ןונשו דומיל pip וגייה mw ןמ הנשמ רוזגל שי
 אתינתמ םשה ונממו ינת ,אנת א"לבו < ע"לבו
 ןיא ז"פ ר'קיומ ינש po" .ל"נ 'מוצע היארו .ש"ע
 'אנש תוינשמ תוכזב אלא תוסנכתמ תוילגה לכ
 שרד יכ ררבוה כ'או 'גו ונ תי יכ םג €* n עשוה)

vmלמ ' snונממו אנת  inbראותהו 'נשמ  
 (:חיכ .הליגמ| תוכלה הנושה sum הָנֶשַמ ונממ
 יכינח (v "y Cx» e^ תוכלה ןינוש ץובקו
 ידמלמ b^ םיִנָשַמו םירפוס רכש ג'ע YyT א"פ
 ןהש םינשמו םירפוס mb ר'קיו .הנשמהו ארקמה
 אתחיתפ שיר ר'כיא ,הנומאב תוקוניתה ןידמלמ

nj — שמשמ ny 
 : ו"ל תוחנמ ,וחב שמשממ ישומשמ :םשו ,וסיכב
 והל ישומשמל "iw "יבוריע .וילפתב שמשמל
 לעפנה נ'שו 'א שמ 'עו Tw ע"יע  אתדווז
 vy יכ הקידב ל לאשוהו ,6ו'כ p שומית
 "א 'ימעפ הזיאו nb רבד קודבל שי הששמה
 וישעמב שמשמי ב"עס ג'י "יבוריע שפשפ ותרומתב
 .'א שפשפ ע"יע וישעמב שפשפי הל ירמאו
 הלכה תאו ןתחה תא שמשמל ידכ .ב"י 'ובותכ

"yןישפשפי 'יא .ה"כד א"פ 'ובותכ 'וריבו י"שריפ  
 ןישמשממ י"פס ר'ב .ןישפשפמ א"פ 'בותכ 'פסותבו
 ינוניב אוהו שמשומ אלש לכ :םש 'בותכבו ,ןהב
 ךלוהש ימל לאשוה רועו .('שמשוממ תחת לועפ
 הנהו הנה םיריב שופיח ןינע אוהו טאל טאל
 ,חיכ ^30. ששמי רשאכ מ"למו לושכממ רמשהל
 'גרתו (תיכ ביי 30 ךשח וששמי mp (פיכ

 כ"ד ח"פר האיפ ^ 5/7 אב Dy רשקנו ןושמשמי
uyורי .שמג ע"ייע ןיאבו ןישמשממ ןה ' ovn 

 ןיאבו ןישמשממ ךלמה תועיצק האר .ח"לד ג"פ
 םשהו -- 'וכו האבו תשמשממ הקילד האר
 : ם'שרהמה 'יג יפב  ד'עס Y^ 15D "'וכרביורופב

 הש ומ ש מ ש ינפמ הרוסא םצעכ היושע ER" ה אוצ
 napib ואותהו .םייק ןשומשמ ps םימ םייק

yo v3תינשמשמ איה , n^p owאהת אלש  
 תעגונ b^ תינשמשממ איה ירה :סשו ,תינשמשממ

 WM לכ תשמשממו

 Diener דבע b^ אָנֶשֶמַשִמ ס"למ) אָנְשִמושמ +
 ידמב) nyüb 'גרת (שָּמַש לעפמ

 ,י א"מל ץוכקהו (ח"כ "a ירמב ;א'י ,גיל m3 א"י

 ח"כפ ר"קיובו ןורתי המ 'פ ר"להקו יִהּונָשִמּושמ 'ה
 .יונשמשמל

 ונממו ללק b^ תמש = ——— ע"למ) תַמּושָמ *
 D" תבש Gerfueht לועפ ינוניב

 תמושמ רובת אטיל תיוה . . om אמיל אדישל
man ^bהיתיממטסא ע"ייע םרחנו רבשנ ללוקמ  

om)תמש ע"ייע דועו ,(:א'עק . 

wo nisומכ  ^b nueי"לב הרותל היינש  
die zweite (mündliche) 1,016 

 ע"לב הנש ל"זרלב einsehürfen ןנש לעפמ .וא
(Lehre vorschreiben (5^תלכא ול ורמא 'פב  

 ג" ףתיכ) )4518 רזעילא 'ר 'מגב בלח
 ונשריפ םתורוהל ל"ת הנשמ 'יפא «b (ב'עס
 איהש ליבשב הנשמ תארקנ המל p meon^ 'עב

 ^ רמא ס"טב ןאכב לבא דומלת יעב וייופדב היכו ךורע «voa mí (? . . .הרעהב נישו 'ב סמפמ 'עב y" ותמגודו (1
 .הנש שרש ק"דר יייעו שררמה תיבב הנשמב ןתנוי 'גרת איבה גייבלרו םש ק"דרה ואי בה ןכו (* .רטא רסח ר"פדבו רזעילא

- 



 אָתיִנְשִמ =
by ד 'ועובש'. qb ג'ע .ה"כ 'שודיק «arb ub 

 = p" הכ לה ל pi הנשמ הארקנו -- :ז"טק :ב'ל
 הז תרומתו ךרבל T9 ןיא הנשמל + א"י תוכרב

RU.» v3גיד  Yypקרו ןיא תו כ לה  
 - הנכמ םגו y/2 תוינשמ : תוכלה פ"שרהמ "יפו ךרכל
 'ורי יאד המ הזו הנשמ :'תפסותה תא 'שוריה

nb»ד"ד ג'פ  ^v ,T'yישודיק ' w/oג"עפ ס"ד  
 ר"עט בילד w'p 'ובותכ יורי ג"ע ד"ד ד'פ ק'ב 'ורי
 ירדפמ שאו 'מולכ הנשמה יבא היעשוה 'ר
 ורוריסב קפע אייח 'ר םגש עורי יכ אתפסותה
 אב 'עב ni וניבר תמאבו .ה"כ רצ י'הבמ ןייע
 = קתפא 'עבו ,אייח 'ר יבד אתינתמ אתפסותה הנכמ
 . הנוציח םשב 'תפסות וניבר איבמ 'א דבכ 'עו 'א

 ר'דמבב ה'כו תונוציח תוינשמ איבה 'א דמ 'עבו
 הלא תצובק יוניכ ןכלו הנוציחה הנשמ ח"יפ
 יתישע :יתסנכ 'פ ר"להק Uy" תּויָנְשִמ תופסותה
 תוינשמ וליא 0n si np םיסדרפו nua יל
 = לש ותנשמו הבר אייח 'ר לש ותנשמ ןוגכ תולודג
 p' םשו ,ארפק רב לש ותנשמו הבר איעשוה 'ר
 ולא i€ ביי (np תונחוטה ולטבו :רפעה בשיו
 ותנשמו Cy לש ותנשמ ןוגכ תולודג תוינשמ
 יייעו ,ארפק רב לש ותנשמו איעשוה 'רו ns לש

^vלכמ ושפגל רפח וניאו ג"ע ח"מד ג"פס תוירוה  
 תולודג תוינשמ ולא 0200 'להק) 'הואתי רשא

qusותנשמ [אייח ל"צ] (אנוח) 'ר לש ותנשמ  
 (ow — ארפק רב לש ותנשמו היעשוה 'ר לש
 דומלתה ןמ רתוי הנשמה רחא ץר יוה םלועל :םש
 בור יבר [וב] (יב) עקיש אלש דע רמיתד אדה
 .-- י'ב pm ע"ייעו א"כפ vp ש"ע 'וכו תוינשמ
 הנשמה רפסו : ו"מד ח"פ 'ומורת v^ םידיסח תנשמ
 רויק) הנשמ 3370 הש wb קלחנ יבר לש
 הריקח ןינעב .תע ע"ייעו .םימיב Cb ר'תסא (סיש

DNהנשמה הבתכנ  "nb '"yנ"שו הנשמ 'ע קחצי  
nהנשמה יללכ ןינעבו 216 ב"ח ד"ודד רפס 'ייע  

 — [האלהו 266 'ד קרפ מ'ד 'ייע

mrs = NDXUDץובקב 5<-< ע'למ 5^;  
 ,Erdaufwurf רפע לתו הללוס של:

Damm, Wallםינפכ 'ייעו ) eSןיליפת .איצומה  
 Tn אתינושמכ ומד (Cp ^Y) .וישרש 533

 ןליאה ןמ ואצי םאש b^ יריפא יאליעל יקלסד
 וז רשגכ ץראה לע ןיכלשומ ןהש הברה ןישרש

nae 
 םהש םינשמו םירפוס ולא אתרק ירוטנ ןוניא ןאמ
 .הלילבו םויב הרותה תא ןירמשמו םינשמו םיגוה
 ןינשמה והיש םימכח וניקתה ךכל rob ר'מש
 ע"ייע nb .ר'אלבו 'וכו ברעבו רקבב ןיבשוי
 תופיסאל ללוכ םש הנשמ יכ עדו -- .אתינתמ
 הדוהי וניבר) יבר הנרג רימעכ ןצבק רשא תוכלהה
 וזה הפיסאה תכאלמב והומדק רבכ לבא (אישנח
 םימעפל ונאצמש המ הזו spy יבר םיאנתה לודג
 ןיכרע 'פסות ב"פ ינש רשעמ 'תפסות ד"מ ג"פ ידהנס)

Gvלבא ע'ר תנש מ  psע"ר יכ הזמ ןודנ  
 ומכ ןתרוצכו ןתיווחכ תוינשמה רדסמ רבכ היה
 רדסל לחה ע"ר ווועיש םא יכ ונינפל תוחנומש
 ןיארקנ רשא םדקמ תויונשה תוכלה הזיא
 'ובותכ ו"מ ה"פ "טיג "יע הנושאר הגשמ
 א"ער ה"נד Yb ריזנ 'וריו א"מ ו"פ ריזנ ג"מ ה"פ

sיעיבש ' i703נ"עס 53 , ^v) Tvא"יפס  
 תומוקמח 553 ,דועו ה"פ הרפ 'תפסות ד"עס ב"מד
 8 ף'זרהמל מ"ד y" הכלה ומכ הנשמ ןינע הלאה
 ד"ח ץערג mb םידוהיה תורוק כ'ג 'ייעו 210 דועו
 ע"ר תנשמ יכ ןוכנ לע ריעהש 430 Tx 8 הרעה

guלש ויתודמ םע  "e y'זיפ ) Sריאמ  
 ןינב םילשה יבוו הנשמה ע"ר די לע םילשה
 דוע הארקנו -- 212 דועו 307 מ"ד 'ייע הנשמה
 ה"פ תובותכ 'ורי "יע תיטרפ הכלה :הנשמ
 אלו הנושארה הנשמכ אל ןיתינתמ vy ט'כד
 אינתד תיעצמאה הנשמכ אלא הנורחאה הנשמכ
 המ ןבומ תידיחי הכלה לש ןינעה הזבו y" 'וכו

 'רומת א'עס גי'צ יובותכ) ז תג 'רד $ni מ וז 'יאד
Creנ"ר לש ותטיש 'מולכ . "y190 ל"נה מ'ד  

 ףוס ג'רו יבר א'ער Yo מ'בל י"שריפ ראובמ םשו
 ' תנש מ טרטורפב רכזוה ןכו .ש"ע הנשמ
 בק איהש הילע רמאנו בקעי ןב רזעילא
 ברו 74 מ'ד כ'ג 3n" נ'שו :ט"מ תומכי y" יקנו

movרמא  ni53( תחא הנשמ לע ^ Tbגיימ ) 
 .'נ map הכירצ הניאש הנשמ יבר הנש ןאכ
 הנשמ הניא ו: ןמחנ ר"א ימוינמ רב ףסוי ר"א ןכו
 DU י"שריפו .ב'פ םש "ייעו ב"עס א"פ 'ובותכ
 םימעפלו .הנשמ הניא האופר הלגע .ב'פ 'ילוח
 השקהו וז תא וז תורתוס תומותס תוינשמ וניצמ

^y)אכהו יכה אכה םתס יכיה יברו 'מנב (:'ב יציב  
 רדהו המתסו ינולפכ b'o ארקיעמ יבר ץרתמו יכה | <

bp 2המוקממ הזז אל הנש מו ינולפכ  "by 

nom) )! |אביקע 'ר לש ותנשמ םג ריכזהש  paלש תופסות ונייה תוינשמ  n^)קייבו ה"רו  n"רז הנושאר הפקשהב  
 יברו ירומ תעדל היאר איבהל ל"נ אתפסותה לש התנפ ןבא כ'ג אוה הרי ךיא הנשמה ררפל ליחתה רשא עירש אוה

 ,ש"ע םש מידב וב רבודמש ןפואב תוחפסותה תציבקב קסע ע"ר םג יכ (האלהו 306 מיר) ע"נ לעקנארפ



eíwy5(.ה'צק ס'ר)  psי"כ ראשבכ ל"צו אוה  
 — [אתינושמ :מ'כבו 6:פ'ק דצ .("D מ"בבו םש

 'ורוכב Yeründerung) יש לעפמ) אָחּויְבַשִמ *
 'וכו אל אתוינשמ םושמ לבא .ד"מ

 !B3" .'וכו ןדמעמב (םיניעה) תונושמש י"שריפו
 הנושמש 'יפ יתאצמ (: ז'ק m 'קילייגנא י"כ ץבוק) ה"מגר

 .ויניע הארמ

T3930 *רבעש ע"ייע . 

 1733( ולא ןימומ 'פב (תולודג ויציבש ימ) ןכעשמ
 'רמג ,רבג לעבו ןכעשמה ('נשמב :דימ

on (Gm)רבג לעב םיציבב ןכעשמ  STi) 
 'ציניוו 'פדב קר אוה 'עה הז יכ עדו ה"יחא]*
 g^ םשו ב'נש ק"העב w^ לבא b" י"כו ע"פרשבו

^bזבעש 'עמ קתעוהו כ"ע םיכוראו םילודג םהש  
 "3, !DN םייונשה נ"שו הרעהב רבג לעב 'עו ש"ע
 4.3.5 פ'למ הרזגל wn ילוא זא הנוכנה ןכעשמ
 לועפ ינוניב) ןכעושמ היהת זא לבא דילומה רבא

maרבג לעבל שוריפ (םשהמ  pP rpm 
 תוינשמבש הנשמבו ןבשואמה הנשמב ג"ונבו 'ג
 'נשמב סרוג ה"מגרו ןבושמה 'מגבו ,ןכשואמה

(Dimג קיק 'עב וניבר קיתעה ושוריפו ןכושמה ' 
 ל"צ ילוא זא רקיע ןבשואמה i^ םאו -- ש'ע
 תולודג ויציבש b^ ש2%*< ע"למ אוהו ןבשועמה

wm n^mםוקמב  Y"ע"ייע דועו —  me) nay 
 — [.זבעש ע"יעו רקיע זבעושמ זאו זבעש לעפש

BUDיִפָשִמ =  ^bהייאר  (Beweisאשיב הלוכד  
 ה"יחא]* = .ותסמ'עב ונשריפ רבכ (ח'לפריב = =
 'יגבו ,עויפ b^ .ותסמ ומכ ונינע יכ יתחכוה םשו
 ךרדב יפ יוועל 'הו aevo ל"צו זפשמ ב"ה י"כ

[pm — 

 ןיניירה תעובש 'פד 333 C'anilie 2/52( הָחָּפַשמ
 ונממ ןיערפנ הרותבש תוריבע לכ (ט'ל)

 Jo PA דע 'וכו ותחפשממו ונממ ןיערפנ ןאכו
 C31 םיטסל הלוכ ןיאש םיטסל הב שיש החפשמ
 nmm םלשוריב nmn (sebo תיב תחפשמ
 ןהל וקספ תחא םעפ יסוביה ןונרא לשמ תסחיתמ
 yn םאיצוהל אלש בהז ('ירככ תואמ שש

 הָחפְשִמ — אָתיִנְשִ פר
 ןליאכ אוה 'גמ הלעמל הלועש המ וז יבג לע
 שיו 'דב ומד ןיסרוג שי רתומ 'גמ הטמל רופאו
 ולא 'וינעת רדס 'פד 'מגב (''רב ומר ןיסרוגש
 'פב .לגעמה amb" אתינושמ הירדהא (א'עס ג'כ)
 Gm'p 103 ורבחמ הדש לבקמה ךומסד 'מגב לבקמה
 b^ ילקידד אבכיר וא אתינושמ אקספמ יאו
 תולהא) ןוגכ תודש 'ב pa קיספמ הובג םוקמ

mopהלוע םיהש םוקמ תינוש והזיא 00  C15y13 
 — יקוס ינליא ןוגכ 'מוא שיו אמונ ןימכ א"
 הובג םוקמ וא המוח וא רדג 55 ןושומ b^ ב'א)
 ה"יחא]* = (תינוש 'עב 'ייע תינוש תלמו םיצע לש
 ר"טב) yy לש לדגמ 000% 6 י"לל ןויכ ב'ר

 ש"מ יפכ 'א ןרמ ע"ייע )69 ,א"ח רעלזייא 'הל
 תינש 'עבו מ"כב ולבופ ךשמהה ps ןאכ לנא
 תימראב אתינושמ י"ע 'יפו תולהאד הז וניבר איבה

smי"פע  "bאתינושמ תמאבו תולהאב ג'הר  
 ונממו em maa ןינע e bU^ ע"לב תונש ןמ הנבנ
 םוקמו הלוס %5:-+ ץובקב ^SI תישרש ם"ימב
 ןויצל "יפב ןכו 23'5 ןויצל וניבר «b^ הובג
 ל"נה יינעתב ןינעה mm ןכ ותועמשמ שי 'וריעמ

^pדואמ רואמו רפע לתו הללוס ויביבס התלע  
 םוקמ תינוש והזיא 'ולהאב 'יפה הז כ'ג קיודמ
 הרעפה תעב a ילג ורבשנ יכ ופעזב הלוע םיהש
 ןיעכ אוהש םיה ףוהב ונייה m לש הובג םוקמב
 תולהא 'תפסות ןיבנ הזבו םיל ביבס קידו הללוס
 ^2! תינושמה . . םימה תיבו ץחרמה ח"יפס
 בעיקלאז 'פדב ה"כ םימעה רודמ םושמ םהב ןיא

wmmםוקמו ףוח ד'עפל  miiג"ונבו םימה .ביבס  
 רב קחצי 'ו קפס ילב ןינעה הזמו .תוכושמה
 אמיד אתינושמ לע לייטמו םיאק הוה רזעלא
 סחוימב ןוכנל ה"כו םיה תפש לע p^ 'וכו ןירסיקד
 אתינושב ם"ימ ילב תינש 'עב ואיבה וניברו י"שרל
 אדה לע 'יא םש תמאבו (ג'כפ  ר"קיו דוע ןייצמו
 'פ .ר"להקבו 'א D npn^ 'מוחנתב ה'כו אתינושד

manב"עקתת 'ר תלהק 'קליב לבא ח"יפ ר"דמבו  
^wאתינושמ ןוכנל  — "b "wwומוקמ לכב ' 

 ,רה ןש ,עלס jw אתינושמ (ט'ק oni רועו) ל"נה
 ל"נה ז"ואב ה"כו עלס ל"נה 'ינעתב ה"מגר b^ ןכו
 ל'נ רשא תא לבא עלסה ןש מ"למ הובשח כ"או
 ןעכנימ ס"ש י"כב אתיניש «c הז יפלו ,יתרמא

ima (|ייס ייבוריע ילה ז"ואב היכו סיש י"כב ה"כו 'דב  v3םשו (אנליוו םישב) ח"ר ייפבו  "nwתקתעה  Sun 

 .קתענ םשמ ךורעב m ייפש יל y יבלו van ךותמ טמשנ לבא "ייפ, w^ אתינושמל ומד ר'יפדבו י"כב ןוכנל הייכ )2
 v3 האיפ 'פסותבו ריפדב הייכ )*  .יט ישרפ יה קרפ יישודק ארפסב ה"כו )3  .ופעזמ ע'פדשב ןאכבו תינש 'עב היכו
 טלבג יפסותב ג"ונבו טלבנ םינורחא ע'פרבו אליבטנא a" ישוריבו ג"ש יפ אבת ירפסבו Vp 'D האר ירפסבו טרופריא

v2»ירפסב היכו (* .אלטבנ ב"ה  Dvיפסותבו םשו  ^wילקש . 



 ךורעב ל"צ ד'עפל ה"יחא]* |.( לפשמלא
 ץובקב 44. >> ע"למ wu לבאזמלא וא לכזמלא

e Jobלכז  newsליבז וטכ .לבזל  — (Ju) 
 G היסר (am ליבז ע"ייע Mistkorb לבז לש לסו לכז
 הככ וניבר האר היה ד'עפלו .םש ןמסנד ילבזמו

^e3הלפשמ : ל"הזב 'יפש ח"מ טייפ 'ילכל ג'הר  
^bהלובי  nomופו ל בזה הב ןיאיצומו . . ' 

 ' peo לכ ילצא ןיא לבא הפוק "יפ היגה ל"ומו
 הלבזט py אוה דחאו ל"גה ע"ל sem הליבז e^ ל"צש
 'חהו וניבר לצא הלמה איה איהו לבאזמ ץובקכו
 אל 320 i'm יוועלל ל"תטעל ויתופפוהב רעשיילפ
 תלפשמ p^ מ"כב ם'במרה em^ ,הרתפל לוכי
 כ'מב «mo לבזה תא [n3] וכילוי רשא הפוק
 אוהש רמול העט םש ר"קיול לבא ר"שהשל
 תלפשמ vp מ"ב ^55 'תפסותב ה"נכו — ארמ
 'פריא י"כ 'תפסות ץובקהו 'וכו ההובג התיעצמאש
 ,'וכו תולפשמה לע אל ןיפיסומ ps ב'פ 'יעיבש
 אלש 3352( םשו נ"ע ד'לד ג"פר 'יעיבש 'וריב ה"כו
 ,תולפשמה s תוחפב :םשו ,תולפשמה תא קורפי

vתולפשמ רשע איצויש דע :פ"ד א'פר ק"מ  
 תיבה לעב ןיאש םשכ ךררש 'פ ר'שהש .תחאכ \

 תולפשמ לע אלו לבז לש תולפשמ לע אל חיגשט
 תולפשמ 'ב 'יס אשת יכ ןשיה 'מוחנת 'וכו ןבת לש
 yy men" לש  תולפשמ , . ץומ לש . . לבז לש
 יייעו ב'צקתת 'ר ש'הש יקליו אשת יכ 'רב 'קליב

 — [ג'נ דצ 'וחנתב ב"שר ש"מ

 DD (krumm)" םוקע 9*7 פ"למ ל"ג) שָפּושמ *
D v2ב'פ "הבז : TWשפושמ  

 םוקע :p "nz^ שבושמ ומכ p^ 'וחנמל י"שר
 ויתואה ךפיהב 55  דועו .פ"למ wm רקיע הזו
 "krumm, Dy o פ"ל כ'ג אוהו ששופמ

gewunden 

y53 600% "53 AK-. ua yrbz) pon 

 :  (Bisam, Moschus, moscus'מגב רידטה פ"סב
 ןימומה לכ « Gy moיבג העיז  D'Ón2רשפא

 .(ןוקשומו הרומו ('ארמחד הוק מ ב הרבעל
 תורטנוטה לע רמוא אוהו 'מגב ןיכרבמ דציכ פ"סב

 (« Cy mםימשב יצע ארוב ןהילע ןיכרבמ ןלוכ
 ןימש קשוממ ץוח  Tnארוב וילע ןיכרבמו .אוה

pete - nubes 
 (GUyD 1027 nb, ישורי האיפ ףוסב 'וכו םילשוריל
 הלעהו ף'זרהמל ןויצ תבהאב הזל p vy^ ה"יחא]*
 תנוכל בתוכה דרי אלו ירפסה י"פע ןוילג אוהש
 — ךורעה לע ריעה אלש שודיחו ש"ע 'וכו ירפסה
 (IYnI .ש"מו ןויצ ןב ע"ייע הפירצה תיב תחפשמ
 תינעת .ט"לק .ל"ק nae ל"זרדב «n — (.ב"כק
 : ח"כ תובותכ c5 :ו"מ תומבי :ב"י bao ,א'ל
 : ג'ס .ח'ל 'דהנס Gy :'ע .'ע "ישודיק :ב'ם

ayתפסות :י"ק : טק ב"ב .ז"פ .ד"פ 'ילוח :י"ק ' 
[S100 - 

Recht, P7 דועו ןידה רוקח ^b sob שָּפָשַמ * 
(Urtheil, Strafeטפשמ תושע : ט"מ 'כוס  

 jm הז טפשמה לע בשוילו :ו'ט 'ליגמ .ןירה הז
 :'ד 'גינח .א"כ 'ליגמ y mn ותימאל nes ןיד
 'דהנפ :ו"מ 'יטיג .א"מ m^ :ח'ע תומבי :ב"י

BAS BI במ 

 ז"ע Trichter n33bb pay) ךפש לעפמ) ַּפֶשַמ *
 ג"פ 'ילכ ,'וכו ךסשמה תא לטנ ז'מ ה"פ

 ךפשמ C5 ח"ם תבש 'פסות ץע לש ךפשמ ה"מ
 םשו ג"פס 'ומורת 'תפסות jr דועו ןייה וב ןנסל
 ץובקהו rub ה"פ תובא 'ליאשהבו ג'פס מ"ב 'ילכל

 .ב"פ מ"ב 'ילכ 'תפסות םיִכָּפָשַמ

jy) T8775 *הכיפש םוקמ  (Ort der Ergiessung 

 ,יד זי יג םירב) .ךפשמ תודשא 'גרת
 .('כ גיי ;'ח ;3" ;'מ ^ עשוהי ; ט"מ

 םינפב 'מושרה ע"למ ר"עפל nbewn =) לָּפְשַמ
(Mistkorb לכזה איצוהל הפוקו bb ^b 

 ייעיבשב ג'"פב (' C.תולפשמ רשע רשע לש
 קרפמהב  w^pמ"ר התחפנש תלפשמ 0" 'ילכב

v'2b ןיסירת השלשבו .ןירהטמ "יטכחו אמטמ 
^U סרדמ האמט לבז לש ןה תולפשמ 'ג c» 

 ןיאיבמ שיב  n'bאלו ןיצצוח ולא (ד"מ תוליהאב
 ,תולפשמהו הטמ ילבחו השורפ תכסמ ןיאיבמ

6 c^ p) וש אר')  פרשת mmn תאז ר"קיוב 
 שפיטה המ רפע לש וז תילולת ןירפיצד ןינח ר"א

 ימ רמוא  C neo bisינא רמוא חקיפה לבא
 אלו  Cansתולפשמ 'ב הצוק ינא ףא הרכצ

"p הפיסמ ינאש דע רחמל תולפשמ 'בו םויה. 
 תארקנ לאעמשי 'לבו ןילבז ןהב ןיאיצומש תופוק

ma (t^י"כו עיפרשבו ריפדב ןוכנל  müpשיהש 'קליבו היפ לאומש 'גאבו ושאר יפ רישהשב היכו )* .הנושאר ס"טב  
 ייעובשב ש"רו תולכל ונייה mo תושעל ייפ הפיסל דקגל ךירצו הפיסל ו"ופדבו י"כב לבא הפוסל ריפדב (* .ט"פקתת זמר
 ימ ר"שהשבו ר"קיוב (aim ץראה רפע תא ףייפל לוכי ימ קיפ ר"בב הז ןיעכו .הפייפל :ךורעה םשב איבה ג'מ ביפ
 יקליבו הצוק ינירה :םא יכ ייל יתסונבו דחא אלו עיפדבו ט"ק ייכב ןוכנ ה"כ (* .תונפל שיהש יקליבו תוצקל לוכי

 .ונינפל יל (*  ,ארמחד אהויקב !uz מיטשב אבוה «qnnm s ייפב היכו )5 .לפאשמלא ב"ה v23 )5 .חדוק
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 םשו .תולקשמב וקשמ היהש ינחלושל לשמ
nmmלקשמב רקשמו [לועמ ל"צ] (הלועמ) ] - 

 7 יפל קשמ y'"y (Bisam, Moschus) ןּוקשּומ *

 1 .'ג קסמ ע"ייעו וניבר 73

 yy עָקושמ *
 1. Obersehwelle€ ןוילעה אוהו nptio מ"למ) ףוקשמ *

 לא רמוא רפקה א"ר ו"כפס נ"רד תובא
 וב עגיל bs pus ןיאש ןוילעה ףוקשמכ אהת
 .'א הפוקסא 'עו הפוכסא ע"ייע הפוקסיאכ אלו

\ )h עקש. 

an .ןינע ףקתשמ לעפתאב ףקש ס"למ)  Loo 
 1 ^ «der Sehlgg Q9 פ'לב ןכו האכה
 יפוקשמ G3 ,איב תוטש) הרובח 'גרת =

e Veפ יפוקשמו אעדפ יניד ה"כ ,ו"ט '' 
 | «^p y תולבח יניד

 | ראות אוהו 'ג ןוזלח 'עב 'מושרה ע"למ 5« רקשמ
 Purpurschnecke ארקנש קתרנה לעב ןימל

 H ןיאפרתמ 'מגב ןירימעמ ןיא 'פב (א'עב b^ וניברו
 P ינוזלח ("ירקשמ ('יתיינ אל יאו (ב"ער ms זיע)
 אצוי עררפצו ןיקדסנ ןהש ןיעדרפצ b^ ,תיחנו

qnsץקש םא יכ םיעדופצ םניא ינוזלח ב"א) --  | 
 | | (השנינש םילול ומכ תושק תופילקב רמשנה םימה
 || | ןכומ וניבר "יפו ,'ג quon 'עב ש"מ oy ה"יחא]*
 93 דצ ז"מ p^ (יבכרה mn' 'צוה) יינואגה 'שת י"פע

 | ןיפלקנו םיעדרפצ "יארבנ ןהבש jn ירקשמ :ל'זו
 " תצפו 22-2[ — ףדצלא ןיארקנו ןהמ ןיאצויו

 |[ | «qv ןיקדסנ (wmm "פש (me .ל"כע
 -- durchbrechen] ,/*י5 ע"לל

 ,Plan, Ebene הגורע (b Cb" ji^ רָשיִמ — 05
v2 (eetהצורה 07 םיאלכב  meyó , 

 E 'טגב ןישודקב ק"פסב ,ןימ 525 רשמ רשמ והדש
 || ^evo s יישודיק הוצמ השועה לכ ("ךו טס ד
 EC ^b ("'ירשמ ירשמ בר יבד אתנינל הל ערז בר
 Do muy תרשמ ('ג יו רבדמ) ןמ א"יו .תונורע תוגורע
 | CN ןושאר («b^ ה"יחא]* | .םימ קיזחמ 'מולכ
 | | mes "סר "יאלכ 'לה ז'ואבו "ישודיקל י"שרב
 LO "פב ח'כו ךורעה תרכזה ילב ךרעה i איבהש
 |[ 'יאלכ vn 'יגמ ןושאר eb" היארהו .'יאלכל ש"ר
 | | וכפהו 'ימעפ הזיא "DU רשימ א"ער ח"כד ב"פ
 | | רעשמ ד'עס א"כד ד"פר 'וריע 'וריב ה"גכו — עבורמ

4 

 moscado. ט"יאלב )5  .שייארה תפסות םשב שיימ

 |  יראשמ יראשמ i033 (fU  .ייכב ןוכנל ה"כ )5

Ove = wb — pun 

y"y )+ג"ע ב"בל מיטשו יט ףב : 

 .אבי ייא (גיהר ייפ י'פע) תלטוטמ יעבו ןאכ ע"פדבו טייק v3 ןוכנ m» (f vae הייכו יוכרבל ס"ש י"כב היכו )8

 .ירקשמ ג"ונבו פיש י"כב היכו )?

 בפר

 שי p (C)^ קסמ 'עב ונבתכ דועו םימשב ינימ
 pp אוהש 6'רבנעלא ןכו היח לש יער "רמוא
 קשומ .םימשב ינימ ארוב ("קשומב ('אצויכ הגדה
 לאעמשי 'לבו qub) א"ס .('זעלב ו"טקשומ
 םשב ro לאעמשיו m י"לב b^ ב'א) — .ךסמלא
 היחמ יושע הז םשבהש ובתכו חרזמ ץראמ אבה
 (?)התומו הירבא קוסיר רע טבשב חכומ הנטק
 | (רבענלא) לבא הב לדגה אסרוממ וא המדמ וא
 םיב לדגה רפכו רמח ןימ אוה [רננעלא ל'צנ
 אוהו םנטבב אצמנ ןכל םילודגה םינינתהמ עלבנו
 קסמ 'עבו ה"יחא]* | (םימשבבש רקיהו רחבומה
 'עבו ש"ע pub bw הביתכה יונשב יתרבד 'ג
 n) יותירכמ ןויצ "פב) וניבר יכ יתחכוה 'א תפכ

 «v» pp 'ותירכל v5 ה"מגר תובקעב ךלה
 ארבמעש גד לש עיר 'יפש 6ע'ק ףד יקילייגנא
 . איבה ע"בארו ןאכד א" "יפב ןויכ הז לעו ז"עלב
 : רמ (הידעפ 'ר) ןואגה םשב ג'כ ,'ל תומשל "פב

 — [וטלהל השק הזו vy ק"שומ המגרת

 איקשמ ,יקשמ א"לבו .Getrünk) מ"למ) הקשמ *
 No 7/1 798132 7785. רו נר ייש

 ןורתי המ 'פ ר"להק 'ג ,'א 'תפאל ;ד"ל ,א"י 'רקיול
 .'כ "חספ ןיקשמ .םיקשמ yupm .לייפ ע"ייע
 טרפב ארקנ הלחתה וז ey" ד"מ Ye ןירישכמ
 ח תפמב םינויצה y" ק"מ תכסמד א"פ וניבר לצא

 .רובחה הזל

 -Gewicht, Senk (לקש לעפמ) מ"למ) תֶלְקשַמ
(blei, Perpendikelאל '52  werמגב ' 

 המקשהו בורחה (א"פס בי'ב 'תפסותבו :ז"כ בייב) [ןליא]

 טוח «GU ^553 ט"כ 'פב .תלוקשמה דגנכ
 'גרת "O ,הימ («ye .ררשב והראתי .תלוקשמה

sobאתלקשמב הל . wm ^bאוהו, תלוקשמה  
 ןיאנבה דיב אוהו תרפוע אוהש רבא ושארבו טוח
 "תכדכ םוקע 6 אהי אלש לתוכה ןילקוש ובש

O^ ow co)באחא תיב תלוקשמ | תאו ". 
nns).םש יילכל ג'הר ייפמ קתעוה כ'ע . me 

 תולוקשמהו ח"מ .ב"יפ 'ילכב ם"במרה b" ןינעה
 | איבה םש im web תלוקשמ ש'רה 'יפב לבא

"uvתלטוטמ 'עב וניבר 'יפ .הז י"פעו םישוריפ  
ayמ"ב 'ילב 'תפסותב שממ תלוקשמ ןינעבו  

 2^ b" קלב 'מוחנת ,ורבתשנש תולקשמ ב'פס

 )00 ךורעה םשב סייטב מ'עק b^ הדועס ילה זיואב ambra sw רילב ג ע"לב (* .ד"ע י"ד Yo תוכרב יורי איבה םשו )1

 .איצומ ב"ה י"כ (5  .רבכעלא

 .יתייל ג'יונב nen ביה ייכב )?



bon 
 * תושּושָמ . ^vר'ע 7^5 ח"פר האיפ  y'"yשמ

 ,שמנ 'עו 'א |

NÜUD*שופתל שיש המ 'יפ אשממ ,שממ ומכו  
 = -Greifbares, Fühl 327 םצע 'מולכ דיב

(bares, Wesentlichesידימ : ב'ק ^53* +'ד "יחספ  js 

 הב mb .ה"'נ ז"ע :א'צ "רדנ ,היב תיא אששמ
 והב תיל qw 'וכרב ,אששמ (היב תיל sy ק"ב)
 ע'ייעו אששמ הב תיא ב'עס ב'נק תבש .אששמ

 .שממ

 ןתששמ האירה המכחה 'פ ר'להק 6! ןתששמ *
 רומזמ ט"ושב ה"כו תותשל ל'צו

vpיקליבו  onnזמר  vannהיתשל ר"פ ר'קיובו , - 
 ינימ לכ תבאוש האיר :א"ס תוכרבל י"שר יייעו

 .ןיקשמ

nen *661986, םינתח לש טרפב הדועפ מ'למ)  - 
(Hochzeitsmalתבש ,התשמה תיב .'ב 'וכרב  

 "= םינושאר התשמ :'ח'ובותכ .התשמ השע :m'y ז"ס
 = = לאיד) איִתָשִמ opum ס"לבו םינורחא התשמ . +

"mop CC Unא"צ 33 ץובקהו .ב"נק תבש : ג'ק . 

iD TDתיב : ד"כד ט'פ 'טוס 'ורי ,תואתשמ  = 
 . 'פ 'בר תור :ה"כד א"'פ 'ובותכ 'ורי ,תויִּתשָמַה

npnאָתּותָשַמ ןינע ןכו .תויתשמה יתב :זעוב  | > 
 < | יתואמנודהו ש"ע rn אכה 'ע ןינעה «mm ס"לב

 התשמ ןינע ס'לב b^ [אָחּוּתְשַמ ל"צ] (אתיתשמ)
 הנושארב Hochzeitsmal) םדוקה ע"ייע

 < 8 אברעמ ינבר 'מגב תיעיבש 'כסמב םירמוא ויה
ee)(אתיתשמ) לכא אימגטורפ ליכאד (ג"ע הילר  | > 

 < ןונכ הזה םלועב תורוחס לכאד e^ [אתותשמ]
 = ול ןמוזמ היהש ולש התשמ לכא ('איטמקרפ
 < | לוכאל המ ול רייתשנ אל 'מולכ אבל דיתעל
 ע"ייע m ^p ןכתי אל ב'א) — .אבל דיתעל
 יילב 'יפ ןוכנל ב'ר יפ pen ה"יחא]* | (םגטרפ
 הקש זטו46 י"לל ותנוכ כ"ע םינושאר םיאושנ
 ה"נכו — .תורוחס הקשה י"למ וניבה וניברו

v'23תעבש ג"פ  wo»הרכז 'פ ר"כיא ,יתותשמד  
 ג"ע י"ד ו"פ תוכרב 'ורי ,אתותשמר ןימוי העבש

 ר"להק .("איתותנע אנינח 'רד יתו ת ש מ ל ןוקלס
 — n3] היתותשמב ןוכל יקשמ אנא תדלל דע 'פ

 (יתש לעפמ) אתיתשמ (p/53 אָתיִתשִמ ,יִּפָשַמ *
^bתכסמ  (Gewebeב'מ פ'ס ר"מש  

 תומש) הכסמ שרדו אירדל ןותיתשא אתשיב יתשמ
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 .הייניתנע אנינח ירד היתיתשמל anii סישרהמ ייפב ג"הכ )? ann סייטו אימטקרפ ע"פדב )'

Ct = רַשמ 

 תופוצמ ד"ער ג'כד ה'פ םשו רשימב ייניע הב
 6 גימ 'וריע ילבב ?y" רשימב ויניעב הב רעשמו
 p3^3 .ר'קיו .יניכסד ארשמ ב"עס 'ח 'ורוכב —
 ר'תסא !y"' 'וכו ארשימ היתיב .דיבע אוהד ףוס
 (המוד םשו) תומוד א"ער n'y ov  .הירזע 'ר 'פ
 ןראפד אירשמ ב'מפ v2 ץובקהו .רושימכ וילע
 "ישארבל 'א 'ורי 'גרת ןייעו — ארממד אירשמ . .
 ;" ;3 םירבדל ;'א ,ב'כ 'דמבל ;'ח ,ה'ל ;'ו ,ב"
 וניבר סרג אתוותב ע"ייע ב"עס p" תבשבו ,'ל א"י
 יראשמד ס"ש י"כבו ירשימר ג'ונבו ארשמד דיחי

^b!תוגורע וניבר  y?"yלינה  pp» Cres yn 
 ע"למ רזגנ ילוא ף"לאב ^8 ל"גה 'ישודיקב םגש

ERדמועה הדש קלח  yyn5פ"לבו —  à) 
 — [רקיע 5 m קריה ןגב הגורעו םלת

 (ארש לעפמ) איִרָשַמ פילב) יִרָשיִמ .אְָרָשיִמ *
^bהנחמ  sm" Lagerהנחמ ם"לב  

 הנחמ תקתעהל 'גרתב הברה Heereslager) אבצו
y'"yהירחא א'עפ ו"כ 'דהנס .ןמגרותמב 'ב הרש  

 .'וכו היתיירישמ יפאב אשדל

mnm *לעפמ  "b weichen mw?םימה תכירב  
Y'"y (Teichנ"שו 'א רש . 

 .אינשרמ yy אינורשמ *

 sehlüpfriger תוקלקלח) אתיעורשמ .אעורשמ *
y'"y (Ort3 ערש . 

 לאינדב קרש לעפמ (Rohrpfeite) אתיקורשמ *
mgא ןרק ע"יע '. 

 תבש 'ייע פ"שב הברה (לבבד ארומא) איִשִרַשִמ *
b o יבוריע" 3yb Top ז'ט:+ 

p'b 75 cYD (Dיטיג ב"עס ה'כ ' Q5ח"פ : 
v5 mesייחבז :א"נק ב"ב א'עס 'ה ק"ב ב"עס  

 אישרשמ בר .ב"י תוירוה :ו'ק 'דהנס :'ג 'וחנמ :"
 הירב מ'ר qum רב מ"ר Gsm ןב מ'ר ,יאקלח רב
 מ"ר .,אייח 'רד m3 מ"ר בר רב מ"ר NES ברד

PANISידיא ברד הירב ,ןתנ ברד הירב מ"ר , 

 םלוכ דוקפ רב מ"ר ,יביב .ברד הירב מיה בח ךב

 25 +א"'כ 'ומביבו מ"המ  תומישר 'םע הידסבו וש

 .איינתותמ אישרשמ

  Donשמשמ 'יפ מ"למ)  (Dienerג"ס 'וכרב :
 — ——0א"מד ט"פר "ירדנ 'ורי ,ךרתחת תרשמ :

 .ס"וכע יתרשמ :ג'ס 'דהנס יתייה מ'ו תרשמ

siint 

ke. ^ Te OSEE. SOS 

bc ירי" יו דה הכרייה 



 איפארגאיג y" לבא ארוס ע"יע תרפד ארוס
 ,א'כ  ייבוריע אתוותמ ץובקהו .844  רעיוביינל

FX br '*t5^3 

ntלעפה מ'למ)  mbס"לבו  sterben IPלאשוהו  
 nmo םשהו .ישוק אלב שימשתה רכאל

 'ד 'פב .der Tod, das Sterben) אָתּותיִמ ,אָתומ

 אל ישוקב «Cn 'רהנס) רוכזה לע אבה 'מגב תותימ
 ג'רב .תמ שמשמב הל תחכשמ יכ הל תחכשמ
 תשאד yw תבכש 6ה'ג תומבי) ותמבי לע אבה
 nb שמשמ Tob אחינה nb שמשמל טרפ שיא
 רמימל אכיא יאמ בייח ד"מל אלא רוטפ תוירעב
 ישוק אלב דיג, 'יפ .'וכו התמ שמשמל טרפ אלא

nb wp?האמוטה תועירי 'פד ג'סב שרופמ ןכו  
 ('"דיגה תומיש דע עקרקב וינרפצ ץעונ (.ח'' יועובש)
 (: זיל 1302 ותב לע אבה 'מגב (n'y ולא 'פב —
 ןוממ ןינתונש םימש יריב םיתמומל וניצמש יפל
 וילעב םגו ?C ,ט"כ א'כ תומש) 'אנש ןהל רפכתמו
 םדא יריב ףא לוכי 6*וילע תשוי רפכ ox תמוי
 jp cm רשא [םוח לכ b"w] cem ל"ת ןכ
 אלא יל ןיא Ce זיכ p" הדפי אל םדאה
 p" הרפכל ןתננש הנתינ אלש תורומח תותימ
 (א'ער ח"ל םש) הרפכל התגגש mms אל moy ךרד
 אכיה תולק תותימ mb יגס אלד תולגמ רוטפש
 בייחו הרפכל sna nimus הרירי ךרד וגרהד
 |  ןה ולא 'פב שרופמו וילע תרפכמ תולנו תולג
 n1 המחלמ חושמ 'פד ג"סב  ,(האלהו .'ז יוכמ) ןילוגה

we ne  )רע'א vo wv) .האמוטל תומא 'ד  | 
 || — םושמ אלוע רמא אתוביט ND" )72( ה"ר ק'פד ג"סב
 6 איתימ םושמ רטא אנניח 'רב אחא 'ר איקרי

^pדחאב וא תכשב יששב כ"הוי עלקיאד אכיהד  | 
 | — איקרי לבא חירסי םימי ינש תמה ראשי םא תבשכ
 |  רשפא איקרי ןימייחד vs, ^b ימימחב רשפא
 Eoo והנילושבלו והנילקשמל 'ירמוא שיו והיינימ לכימל
 | | .כ'הוי יאצומב ןוהל ליכאד ימימחב והניקבשימלו
 X  חבזמ ישדק 'פב הליעמב b") םורבקיש יממעב
 E ילשמ [תולבגה לכ ל'צו] C er ש דק n 'טגב

Gneתתימ  "m mb שלת, 'יפ .ןיפרטצמ ןיא למג  — | 
 Epson למגמ תיז יצחו nns mes תיז יצח
 | | ןיחלנמ ולאו 'פד ג'פב ,('"האמומל ןיפרטצמ

Ca p»)שרפל םירמ תתימ תשרפ הכמסנ המל , 

rn» )5ייפב  nmeסישב  wi»איתמ גייונבו . 

 .ז"פר ףד יקילייגנא v3 ץבוקב הימגר ייפמ קתעוה (*

 ד

OO EIL EATER 0 Te 

"nun / דפר 

 הרג .(הכסמ עיייע) גרא ונייה ךסנ לעפמ n) .ביל
 'גרתה םש איבהש י"שריפ y אתיתשמב .ח'ג

y"ץובקב אייתשמ ראותה ונממו ,'ז תש  
 ייתשמו ןילזא vnb" ר"כ b^ ר'כיאד 'תחיתפב
 ותש תש שרדו ובשו וכלה יתש qw ^e ןייתא

ye»)יתשמ 'יגה ט"פר ר"ס 'יעשי 'קליבו (יז ב"כ  
 .ןייתש יתשמ ןלזא

 רוקמב nw ירבע לעפמ pw הארנכו אתיתשמ *
 Grund, Fundament דוסי ןינע תותש

 א"עפ ר'ב (סיסבו דופי c ןמ <>--* פ'לב ןכו
 'שארבל 'ב י"רתבו 'ד דג ע"ייע ה'מוא לש ןתיתשמ
 ותיתשמ ה'עפ םשו .אימואד ןוהייותשמ א"י ,'ל

menותיתשמ ינא יתינפו 'פ ר"להק ,םלוע לש  
 לאומש 'רמ .'צ 'ומזמ שיר ט"ושב ה'כו םלוע לש

 יתשו Di 'פ ר'תסאב .ץרא לש התיתשמ ו"כ
 :םשו ןהיתותשמ תי )5 aes ייטרי) םהיתשמ שרד

 .יתשו לש אתותשמ עיגה
 ,(.בימ (sm טיבויד ע"ייע ההימתשמ *

 יליגמ das Schweigen) קתש לעפמ) אקותשמ *
gmר"קיו  vin guןתת לא 'פ  

 למ ע"ייע ךורעה "גו ןירתב אקותשמ עלסב הלמ
 הלוכד אמס ד'ע ב'יד ט'פר תוכרב v^ ,'ח

 .אקותשמ
nתוכימס)  (radi vy D'53 snp jbירמא  

 ה"פ (mmo לוקש אקרי אקרי תמל ישנא
 C rep ד"ח) [ארממו] ינחוי 'יעב ונשריפ רבכ 00
 am) 335 yy :ה"נק n'5: תבשב ה"נכו הייחא]*

pun Ca^ע"ייע אתמ רב .'ב בת ע"ייע ב"עס ה"מק  
unn2 קיב :חיעק T inp av33: .'ת ב"ב  

 רב ע"ייע .ב"ער p" ב'ב .אתמ ינב p^» 'רהנס
 יאהב היל שיבד :ה"ע מ'ב 6א'פק בי אשק
 :ז"כ ק"מ ,'וכו יתירחא אתמל br אלו אתמ
 ףנצ SDN ע"ייע א"ער ג"יק 'יחספ 'א רבח ע"ייע
 הזיאו יבו 'א לקק ע"ייע aD 'יטיג qp םשו 'ב
 ןייע איסחמ אתמ :איסחמ ריע האוקנ םימעפ
 ^s תוכרב (ב לקק עיייע) 5^3 'ןירוה ,'ו 'ותירכ
 os y ..יד-יבותכ p טיב איער טיב ושב
 :'ז יהנס :ט"יק ק"ב יג ב'ב ae תבש | ,ו"ב
 לע Massi םוקמ אוה us mo" 'יטיג

menלבבב  ypאיה ילואו 985 ,ה"ח טרעננאמ  

 יופסותבו ש"ע מיטשב אבוה ייכ יישר ייפב ייאו תמוי וילעב םגו 'יל יותכב (* .אנליוו ס"שב 'הנסל ns ייפמ קתעוה ('
 .ספות גיונב (+

 כ"ע םירכנ jm יממע ןרבקל רשפא איתימ רמא איקרי םושמ ד'ימו
 a n'm^ איתימ םושמ שייח איקריד דימל םג כזאו יממעב רשפא יא כ"הויב אהד םויסה וניבר טימשה הנוכבש לינו

mo (Cו"ופרב קר . 

 .הדפו אל םדאה ןמ pon :קר סישב )* 5 הייד
 : םוייפה םשו ל"נה םוקמב ^m ייפ רחא ררגנ )*

 .אנליוו pura הרעה יייע ול nmn תרחא
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 ם'לבו .תותימ יתשב ןורינ ח"יפ ר"דמב ,וריב שי
 ב"ב )25 "T םעט yp :ח"ע 'מוי א תּו תימ

ieרבח ע"ייע ,ג"כ תינעת  Cem amלעפהו  
 n5 םש תארוהב םג ינונינו תיִמ ם"לבו תּומ

 :ב'ס .ה"נ ub B7 ,ח"י ar v^ i3 תוכרב ןייע
ovoתבש  imp arb aab sb i35א'נק :ח"יק  : 
Yapא"מ "יבוריע : םש : QU)173 םיחספ .ג"ס  

oyא"ע + ט'ל . n5ו '. mיה 'ינעת 5 : JB 
cvנג" הלינמ : יל .נ'כ ,א'כ  : Ep vb 

 «pw : ז"ל 'ובותכ :ג"ס : ב'ס «me :ח"כ .ח'כ
 UD" :'צ .ב"ע sp wu : ג'ק (םיִתָמּומ לעפַהה

Ub iyכ'ע "ישודיק :םשו .ט"מ .ו"מ : SD 
 372 'רהנס .א"כק :ג'ע ב"ב :ו"ק מ"ב .ב"ס מ"ב

 ." 'וכמ :ח"ק .ו'ק .ו'צ imu ,ח'פ .ב"נ :םש
QUתועובש  i'nרימת : ח'יק 'יחכז 2^ 'וירוה  

 אשנ יופס :'ג 'ליגמ :ז"מ "זנ הוצמ no .ב'ל
vobםשו .'כ ק"מ ץובקהו  ,nwb "npם"לבו  
"£uל ': mn vumע"ייע א"ער א"ל תוכרב  

T3 "owעיייע ו'צפ . bטס רב ירי  

 האיפ 'ורי :ה"ד ב"פ תוכרב rv ה"כו ,תיימ ,ז"צ
 no :א"ל יישודיק ילבבב) תתימ ,תימ ג"ע ו'מד א"פ

 'גרת ;ח'כ ,ז"י 'מבל 'קנוא תי א מ 'גרתבו (התמ
 לאשוהו .ז"ט ח"כ יימריל ;'ה ,ט"ל ;'ד ,א"י 'יעשיל
 ןכו bun neam ןייע דילומה רבא לש ןויפרל
 v" ליעפ ינוניב . .. תמה רשב ב"פ םיכז 'פסות
 ,אָתיִמ ימוק ןמ ןימייקד ג"ע ה"סר i6 'ירוכיב
 לע jb"p ג'ע א'פד א'פ 'ישודיק 'ורי ץובקב
 'קיול י"רתבו qus ליעל "ייע «s ה'ר .אָיַתיִמ
 יילהתל ;'ב ,'ו עשוהל ;ג"י an 'בדמבל ;ה"כ 3
 c) ע"יע אתא ןמ לעפא no:0 — א" ח'פ
 < רופ לקשמב ן"ונה תפסוהכ) אָנְתיִמ ראותהו
 םירבד) nb 'גרתו סכנ ךרע ןייע mo :ז"ל תומבי

OC 5m woאָגְתיִמ  — muםשה  Ninibןייע  
 — [וכרע

pes (!ךומסבש ר"קיול ןויצה בשו הכמסנ המל םדוק תכייש הרוקנה ילואו ירחא 'וחנתבו כ"פס ר"קיוב םא יכ ייל  
 הביתה הכמסנ המל םדוק םילשהל ךירצ ילואו .האבה הרעהב ןייע ךורעה איבהש Uns רמאמ 273 ייל םש ר"קיוב לכא
 ןרהא תתימ הכמסנ המל םולש רב qm רייא כ''הוי תלחתב ימלשורי לייזו .ח"כ ק"מל ח"ר ייפב wm ימ לש ו רי ב

 הז (*  .ריפדבו ב"ה י"כב «m )?  .תוחולה רובישל x^ םשו
 'יאד המר ךפיהל ךפיהמ סרוג וניבר כ"או תוחול תריבשל qns תתימ הכמסנ המ ינפמ ייא לבא רייקיוב ^5 ימאמה
 הכמסנ המל ייא ק"מבד ריקיוב ייל קימב ייאד המו ק"מב ייל ריקיוב

mm4  .ל"נה 'וחנתבו ל"גה 'מוי יוריב 'יא ריקיו ייגכו ןושארה אלו ןורחאה הז רמאמ ייא רייקיובו ( qunםילשהל  
caus n5וחנתבו ,ימוי יוריבו ר"קיוב ' cwינפמ  nbהכמסנ המל 'יא סישבו םש איבהש :חיפ ייחבז לע ותנוכ )5  

 nim" ייאד ומכ ר'קיוב סרג [neis 'הזמ עמשנ יוכו ןירפכמ תונברקהש םשכ :םא יכ 55 ונינפל ר"קיוב לבא יוכו
 רדפה ייא (ux ב"ה דייל ו"ו vs םגו ןיחלגמ ולאו יפד ג"סב דע ןיחלגמ ולאו sp גיסב ןמ ייל טייק י"כב )5 5
 קתעוה כייע (* .הלוביח ,אלוביח עיפרבו ייכ לכב ג"הכ (* :חייכ קיממ jum הז ייא ל"נה הכמסנ המל םדוק יכ ךפיהב

Bpתיבדב ו מ כ םשו (אנליוו ס"שב) ק"מל חייר  on» bךורעב ליצכו . 

 (רוביש וא) תריבש יילו הנוהכ ידגבל ןרהא תתימ

 הפר | תמ

 רובישל ןרהא nb nee הכמסנ המל 'וכו הרפ
 'ה '8 ךמ ב mb "mns ר'קיוב .(''וכו תוחול
 המל T ^D) תומ ירחא 'והנתבו כ"פס ("wp (?יר ו א

 הכמפנ המל 'וכו הרפ רפאל םירמ תתימ הכמסנ
 דחאכ ("וכו הנוהכ ידנבל ןוהא תתימ
 כ"הויב ןתתימ ריכזמ [המלו] ןרהא ינב ותמ ןסינב
 )95 npn יוחנתב) הרותה npn תאז ונדמליב .(*'וכו
 תתימ תשרפל המודא הרפ תשרפ ךומסל האר המ
 תתימו תינשה הנשב nmn mb תשרפ םירמ

nmn susוצב ר"קיוב .'וכו הנש םיעברא ףוסב  
 תשרפל הנוהכ ידנב תשרפ הכמסנ המל (''פ)
 ולאו 'פד ג'פב .(*המל 'עב הנשיו 'וכו תונברק
 C אילוביח ןיערמו אתומ יכ אתומ (:ח"כ) C ןיחלנמ

men, "eתוכיראו] םדא לכ תתימכ הז לש  
 ה"יחא]* = .("הולמה לע תיברב [ומכ] תפסות וילוח

ni»וטכ) ס"לב א  nyoח"פ תבשב ה"נכו 53 : 
Uvישק א"עס ג'ס תומבי ,אתומד אמס :ב'ע  

 שרדש המ הזו 'ב שר ע"יע :ח"נ ב'ב .אתוממ
 הברה snib םשהו .תומ :דאמ ט"פ ר'בב מ"ר

unnsי"רת 'ייע  mה"ל תישארבל , n^יקנוא  
 ייעשיל an ;'ו ,ג"ל םירבדל ;'ג ,'ט תומשל
 .ט"ל "won א"י "מריל ;'ו ,ה"ם ; ד"י 32
 התימ ל"גה ק"מ nn'o טשפומה םשהו ,ותלוזו ז'נ
 תתימ Db ידיב התימ ,הפוחד התימ ,הפוטח
 ג"ע YOY ב'פר יירוכיב 'ור' ,הקישנ nme ,תרכ
 תוכרב p" דועו nim ל'צ) הביח לש התימ

 :וינק .ל'ק :היג + איל bpm D חי ה |
 "טיג :'ה 'גינח .א"י תינעת :ו"ט ה"ר ,ה"ק םיחספ ,
 5/535: 15^ "טוסו : יל תובותכ < 633 ב ּ

ases |מ'ב .'פ ק'ב + א'פ א'ער ג"ב "שודיק .ה"ל  
:VB 2bח'ס 127 £70 "דהנס . ANE 

 ץובקהו אמאיתשא y"y .א"מ rry :"ל הדנ .ט'פ
 mbp תותימ . + nmen mmo :ז"ל תובותכ
 תותימ יתש ו"צפ ר"ב .תותימ עברא ןיד :'ח 'טוס

. 

 :חילד איפר 'מוי יורי לע ותנוכו 'וכו תוחולה תריבשל



das Aus- 5^ 

 ףיסומ וילעו םדוקח 'על חפסנ 'שמאו ליסאב 'זיפ
Y"םש יכ םדוקה 'עב ונקתעהש המ  pbלבא  

 ג" אתביתמ i^ "b "mom "ינעתב י"שר םג
 ש"ע 'וכו D'D 3^3 ^W י"שריפב לבא תובישי
 לע ושוריפ רורב b» n 'עב ךורעה 'יפכ אוהו
 תוכלהב םיאשונו םינתונו םיבישמ ונייה םינפוא ג"
 תלת יבר רמג הוה יכ .א"מ 'ירדנב "ארכו ןיצקוע
 י"שריסבו י"שרל סחוימב ש"ע ^« אתכלה יפא ירשע
 ט"מד ח"פ ייטיג 'שוריב ןינעה הזבו .םש 'וכרבל
 'וכו בישמ אריעז 'ר mm אתביתמ pow לכ ג"ע
 C eamm ןיליא לכ s^ ב"ער ח"'יד ד"פ האיפבו
 יפו 'וכו ביתומ 'ריעז 'ר mes [התבותת ל"צ]
 — e'bs] הבושת ומכ «""O 'גרת 'לב אבותת

w3DD *מ"לב רבשמ ומכ ס'לב)  (Gebürstuhl 
 'גרת ןכו ג ^ 2"( 45505 'גרת
 ,רבשמ OU ow (yy תומש) םינבאה

 Brandung) "30/5 מ'לב 2n לעפמ) אָרְּבִתִמ 2

 .ירבתמ (Cn a cnn ירבשמ "'נרת

insםשג המאה  vyמ"למ שרדנו  ^B inbןסר  
(Zaumםיתשלפ דימ  Cw Uno»אתירכב  

 השעמ ינפמו ה"יחא]* ויל 'פ רזעילא ירד
 כ"ג איבהש p^r "b 'ייע וניבר ואיבה וב רושקש
 :א'נ תבשב Doi ס'ש י"כבו — א'רד אתיירב

sinoר"כ ב"רד 'תקיספ לעפהו .'ד ןתמ ע"ייעו : 
 — .3 םלב y'"y ^« : וגתממ תא הזה סופה
 גתמכ יכ גתמ :וכראל בצנ וקל וארק םיקדקדמהו
 בכעמ אוה ןכ ותצורמ תוריהמ בכעמ סופה יחלב

 — mann] אטבמב האירקה תוריהמ

 ל'בשר :לכ יכ יתעדי p' ר"להק (9 הרגתמ +
 na^ ^« הרגתמה ןמ לילע הוה

 mom ע"ייעו רדג nen ןמ mas ל"דרה

(Strick) aus- U^ .,2* ע"לב nnb מ'לב =( nnb 
  spannenטשפומה םשהו

ucóo לעפמ חותמה טוח 4-06 "b3 spannen 
  (ausspannenיילכב 5^3 ףייסהב (? os Gvהניקתה

 ךכ ןיבו ךכ ןיב 6יו תי מ לש ,האמט התימל
c'e ov) האמט חותימלו רנל הניקתה .האמט 

 הלרע שארב ( OUO rcשיא הדוהי ןב רזעלא 'ר
 'מגב ץלוחה 'פב .ןותימ לש שחמכ רמוא אתותרב

 תולותב דחא  (v('תותימל וא רנל הניקתה

 ילכאתמ * ופר

 .ילבסמ ע'ייע ס"מ .ו'פ ב"ב ילכאתמ* -

 Knoten אצוהד הבגל ראות תמוית ומכ) םיִאְתַמ *
"Y (am Palmbláttchenג"פר 'כוס  

 תמויתה s^ .ב"ל 'כוסכו םיאתמה קלחנ ג"ע ג'נד
 ,םיית ע"ייע

 יחל לש תולודגה םיינישל ראות) תומיאתמ *
  (Backzühneקרפ רומא ארפס "

 םאת 'עב וניבר ^3 "ייעו תומיאתמה jb 'ז 'שרפ
 .ט"ל 'ורוכב ג'שו

 Seheuer, Strohbehàltuiss) ןכתה רצוא) ןָּבְתִמ 5

 ז"פ "יבוריע 'ורי .ט"ע 'יבוריע n 'יחספ
jan תיב 'יפ 6 wW'b "vp תפסות' Yy רד"כד 

 .תפר 'עו 'א לול 'עו Uy) ביה םיצע תיב עיייע
wm6' יהיכ ייעשי) מ"למ , 

 (בתי = בּות ,ביִת לעפ ןמ) תובישי 'יפ) אָחאָביִתִמ
(Gelehrtensitz, Hochschule, Akademie 

 יתב ימכח 'מולכ «C 'יטיגד ג"רב ןדירט והייסריגב
 לש 'גרת ,תובישי לש n ב'א) -- ..תושרדמ
 me ב"ר ירבד יתקתעה ה"יחא]* = m) :בשי
 : ב"י ב"ב ה'נכו .ןאכל םיכייש יכ ש"ע אבה ךרע

on M8/ אתביתמ שיר N. "n7היכ: ,א" ; 

amםשל ;ךתביתמ שיר 'ג ,'ז ;'ד ,יד ש'השל  
 אכיאד ןויכ .'ו 'יטיג .אשרדמ תביתמ יב 'ד ,'ב
 'ומבי ,אתביתמ יחיכש אל .א"כ "יבוריע אתביתמ

Gimpםשו .ה"פ מ'ב .אתביתמל יבר יתא : 
 אתביתמ םייסמ אק p^ ק"ב .יברד אתביתמ
 רמגו < . אעיקרד אתביתמ רמגו ,ח'פ 'יטיג ,אמויד
 תוכרבב אעיקרד אתביתמ ה"כו אעראד אתביתמ
 ייפו :'ז 'טוס QD : ה"פ מ"ב : א"כ "נעת :ח"י
 6 rep יר"ח) בשי ע"ייע הלעמ לש הבישי ומכ

 - [ןמגרותמבו בתי ע"ייע בתומ :בשומ 'גרתו

 ,Einwand הכושת b" אבותת ומכ 5^5 אָחְביִתְמ
CWiderlegungןגינתמ  Cרסילת ןיצקועב  

 4335 Grp "ni :דיכ yn" .יכ תוכרב) אתבי תמ

 pi n'5 ה"יחא]* [m] ךועב ונשריפ
 'עבו m תלמ םילשהל Tw קר 2n 'עב דואמ
 יפ א 2^ אתביתמ וניבר ושריפ 6ו"כש (on ל"נה

 ו"ופדבו י"כ 553 אתביתמ ה"כו 2 הרעהבו ש'"ע 'וכו
 'פדבו b^ ר'פדב יכ עדו .'עה עצמאב אתאביתמ

 .ףיזרהמ תאצוהב ןעיוו ירבכ ל"צו יטארק 'פדב ה"כ (* | .תז 'עב wu" ןנינתמ ליצו יינתמ Ww" מיק י"כבו ע"פדב )!
 :p" חותמל סרג יישרו (* eb א"פ הלרע יוריב «né יותימל ליצו ןותימל עיפרשב לבא ריפדבו י"כב גייהכ )!

 .סורפל



 (Qrav aem תרז עיייע אחותמ ,אחיתמ 'ד b^ אצת
omל עי 5  "vייאלכ 'וריו .דייד ב"יפר תבש  
w'pb(חיתממה) חתממה ד'ע ב'לד  p' "Tx 

 ,יחתמט ב'עס ז'ק מ"ב '3 גרס ע"ייע ןיחתממו ."
 < ב"ער m'b "mb ל ע פג .יִחּותְמַא לעפא םשו
 v) ,דומעה לע ?nne :ב'כ ^m ,וירבא וחתמנ
 = = "ןירוה "* ,עיקרה nnb? xv .ב"ד א"  תוכרב
 mmo טשפומה םשהו .תשק ע"ייע ד'ע ו'מד ב"פ
 . . גוריס ד"ע 'b א"פ ק"מ 'וריו nnb ע"ייע

  mmoם"לבו  "wu Rnאתחתמ א'ער ח'פ =

 'ורי םוגרתו — אתליגטד  senno ninmתוכימסבו = =

 qb im^ ab e^ s יומשל י"רת 2 יִחְתִמ
orןביל "רול כ טבל  -- 

 = -Daitel םירמתה תפילק .JU ע'למ 55( לחתמ
Gindeטגב ןיכרבמ רציכ 'פב ' (je pon 

  iו'ל תוכרב) :(  i'mםחפפ) וגהנש םוקמ 'פד | .

o ושענו ליאוה יריסא הלרעד ילחתמ ינה (ביעס בינ 
 .יריפל רמוש  ^eןירמוש ןהש תוינפכ יפילק <

 ןישענו תוינפכה תואצוישכו ירפוכ ןהש תוינפכל
  eenתעש דע ומקתמ אלו ילחתמ ינה ילפנ

 ילחתמו 6ז"ע תובותכ) רידמה 'פד ג"סב .םירטת רמג
 (הלרעד) [ Uxהייחא]* .אקמופ [אלקידד

 רעלזייא 'ה תעדכ אלו לתחמ תויתואה ךפהב ל"נ
 'א ר"טב)  n'on (69"פו רומאה ע"למ םא יכ

 רמתה תפילק (« ^eןיעכו ('וניבר  ^b mח'ר
 וזעולש 'יחספב  vyאוהו הלרעד ןאבצ ק ע"ל =
 — .ע"ייע .דועו .השק םתפילק רשא םיומת =

 ['ב רפכו תנפכ —

 = ?wann) ןמזה תעדל הלאשה תלמ מ'למ) יִתִמ
 IU ויפ כרב ןיברעב עמש תא pop לתממ

 = אוהו רקיע וניא ןושארה Cors חילצמ 'ר "פ
 .. םיהלא ue האראו אבא יתמ )2025 םילהת) ומכ
 = שיו 09,5 תושארב) יתיבל יכנא םג השעא יתמ
 = עורזאד 'א ומכ תפסות ףלאהו ('יתמיאמ ןינושש
 וניא יתמאמ הנושהו (*יתמיא יתמ 'גרתו עורז
 לע םיתמאכו (א'ל ^ רבדמב) ומכ אוהש חבושמ
 רוקנ ב'הו "ו י"כב ה"חא]* = .ץראה ינפ

"nenשרשמ הלמה 'רזגנו  V yb nnb ^ 
 = NDDD ןכו . . 'ד רושקב יִתְמַא תפסונ ףלאב ס'לבו
 = -- Dno 'עה'צוא טשריפ ןייע wihrend דועב 'יפ ,,'ר

 :םניא םילקשמה רתי לבא ל

 חותמ שיו התימ ןהב בותכש םירפס שי .האמט
 להאה םחתמיו jb רקיעהו ןותימ שיו יותימ שיו
 ןהל שי םיגרואה גהנמ ךכו םיכ י'מ ?ye" תבשל

qos yvםיטחמ ינש וישארבו העיריה בחורב  
 ידכ ןאכמו ןאכמ העיריה כחורב םצעונו םירובש
 p^ ב"א) — .אוה םיגרוא ילכמו וחתומלו וכשומל
 ילכ ןותימ לש טחמ 'יפ היהיו ברע לש טוח י"לב
 ותוא םיעינמו ברע טוח תוקת םינתונ וב םיגרוא
 תנוכ ה"יחא]* = (דגבה.גוראל רחא דצל הז דצמ
 לינה "ל .לע ה
 לש 'יפהמ תצקו ל"נה ע"למ םא יכ הפי םישרפתמ
 "פב 9 x" םש "לכל ג'הר bb" קתעוה וניבר
 "יא 'יפה :mos חותימל ,חתימל 'יגה םשו ט"דסל
 ןותיטל ךורעה jb םילשהל Tun םינושש שי
 (n Pb) חותימ 'יגה לצא 6553 ונינפל ה"כו
 ןותימ הלרעבו מ"כב חותימ 'וינשמבש הנשמבו
 י"רהמ 'יפבו) ךורעה םשב ש"רהו ןיתימ ס"ש י"כבו

 ם'במרו .ןינעה 55 קיתעה (ומצע םשב v'b ןב
 תבש) אנתימו אתכל 'למ ןותימ ייפ ל"נה 'ילכב
 לופכל ן"ותימלא ארקי טחמה הזו ל"זו בתכו (ביק
 הזמו ou ע"לל ןויכ ד"עפלו כ"ע v5y םיטוחה

  ousע"ייעו .הסג הריפת  jnsיד --

 באת םע ףדרנ s" לעפמ יואתמ ומכ) אָיְוִתִמ *
^bהקושת  (heftiges Verlangenגרת ' 

 'ז ,'ד orb 0 תישארבל 'א י"רת y .הקושת
 ,א"י ,'ז ש"השל

  qu og» Tineומכ םיטכח לבו  apגיִמ =
 ןמ  Cweil aus dem Grunde 'à'ועובש

 רמול לוכיש ךותמ :ט"מ  yy,וגמ

  nnaמ"למ)  (ausspannenםיאלכב ו"פב (02)

 ,יט ייעשי) 355 ןליאל ןליאמ הרומז חתומה
"nnne" Geaה"יחא|* .תבשל להאכ  n» 

 'תפסות החותמ איהש ןמז 55 ג'מ א'כפ ^553
 םיחבז 'פסות ,וחכ לכב חתומ €« vp 'יבוריע
 ןידה תכישמל לאשוהו הראוצ חתומ mm ז"פ
 ה"לפ ר"ב ,חותמ jm ג"ע ג"פד YD ק"מ 'ורי

nowתדמ  jusיתבר 'תקיספ ,החותמ התיהש  
 לי עפ ינוניבבו .החותמ ןידה תרמ התיה ז"ל פ"ס
 'וחנתבו אצת mo Cp» mne אמילג ,א"נ 'ילוח

pe wu )*יייכב  "Wyר'פדבו  

 .ר"פד ךורע האר אלש cibo קחרנ ע"בשפהב ב"ירגהו ןושארה
 .א"לק ,איחב yy תמיא דועו (+

 .ךועה mos ןייע ירוס לקשמב xm ול nn ve האצויה אברעמ
 ינבד אדומלתר אתינתמב היכו )5

 .הלמה תרזג ןינעב הנעמ ויפב ןיאו עריישנעהטילב קיתעה 118 צינלפפב פעלו (:
 :קר ליסאבו יציניוו 'זיפ יפדבו ףלאה סיטב ימא יפדבו
 .'תפסותבו nw ילבב ס"שב ונינפל הייכו )?



 הנלתמ * - יִּתַמ *

 והל רמאו re) "חפפ psy] ולא] .(וגהנש
 א'פ .(אתפר היב אלכיטרידימ אכיא
 ג'רב .ןתפל p^ (*אתליכותמ יל ובירק והל רמא
 יתמיא (*אתליכותמ ?Cry ns ןיי איצומה 'פד
 המ ןתפילה הלכתש רחאמ b^ ('אדד אתילכת
 ילכ רושיכ wm בר bv^ א'פ ob א"פ לכוא
 תושעל ןיליחתמשכ os 723 גהנמ ןכו אוה הוטמ
 הייחא]* = .הכאלמה וז הלכת יתמ רמול הכאלמה
 p^ תבשבו תפל cw אתליכתמ wb" 'יחספב
 ראש וא חתוכ ןונכ וב ןיליבטמש רבד אתילוכתמ
 תמאבו אתלכאמ ומכ אוהש הארנכו כ'ע ןתפיל
 — "ינושארה "יסופדבו י'כ י"שרבו 'ב י"כב ג'הכ
 = א"לב אלטריוו pope הוטמ ילכ .b" ק"העבו

Würtelע"לל ןויכ ילואו  Spinnrocken Jj»דועו  
 — [דומל ךירצ רבדה

"eע"למ) לתמ  JU»לב " bnpמ'לב .ומכ  
 'גרת diehterisch vergleichen) לשמ

 ה"יחא]* — ans ליתמ 03 «pim לשמ לשמ
i»קיתעה לשמ ןושל לכ  "yלתמ  "yםיגויצה  

 ד"ע א"כד א"פר יאמד v" ל"זרדבו .ןמגרותמב
 םע ךילתמ ןמ :םשו ,אילבת םע ךל לתמ ןמ
 מ"ב ,אברעמב ןילתמ sono :7^p 'יחספ .אילבת
 ןוכהלא :ט"נ "לוח ,יליתמ אתויחכ ואל :ג"פ

mwליתמ , "mbליתמד רצנדכובנ ב'עס ד"צ  
 אליתמא הנויל לארשי תסנכ .ה"צ םשו .היראכ

smילתמ לַעָפב "א :ג'נ תוכרבבו לעפתאב . 
 יאמד 'ורי רבדל רבד תומד s/53 לשמ ומכ םשהו
 'וכו לתמ הל ןילתמד המ jb T'v א"כד א"פר

"vרמא אלתמ ח"מפס ר"ב בע ב"כד ד"פ 'רהנס  
 ח'כפ ר'קיו ילתמ ב'עס mb 'דהנס ppm .'וכו
 רבדל םעט רוע ע"לבו -- ןילתמד ןוואמ תלת

Begründung, Entschuldigungאלתמא ע"ייע  

 ואצמ : א"מד ג"פס 'מוי 'ורי אלתמ 'וריב ותרומתבו
sonoו"כד ב"פ 'ובותכ 'ורי .ןהירבדל  xyהאיבה  

 מ"לב ומכ םשה תארוהב ראותהו — הירבדל אלתמ
 ירמב) םילשמה 'ב 'ורי 'גרת Parabeldichter לשומ

  a2[ש"ע אילתמ ילותמ "כ —

 הנלתמו א"ער ל"ד res "יחספ sv הנלתמ *
 לשלשמ p" שרפמהו ןינמז העברא
 an ע"ייע רועו

o M V? hc Ex NE TM AF, ADEM "TT 

 חפר

 םיימצע mov םלוכ) היִתמ xn ,יאמ ,יִּתִמ *
onהיתתמ לש רוצקמ  (Matthàusדהנס ' 

 (רוזנעצב ליסאב 'דמ טמשנו) םינשיה 'יסופדב .ג"מ
 yox 'וכו ('יאתמ ושיל ול ויה םידימלת השמח
 ס"רב p'wn תעצה לכ ןייע 'וכו nw ^no והל
 תוידע איתמ ןב עשוהי 'ר -- :ג'פ דצ 'דהנפל
 איתמ 'ר .היתתמ ןב עשוהי ס"ש י'כבו YD ב"פ
 ויופד) הידפב ע"ייעו .ו"פ א'עס ר"פ 'מוי von ןב
 תוינשמב 15 'מוי לאומש ןב איתמ ang Cep רצ

muneתוהנמב ה"כו   spתוינשמב לבא  Tb 
 יתש איבה ponvm ה"פר 'ילקשב ה"כו איתמ
 א"פ הלרע v^ התרתבד jb היתמ 'ר — תואחסונ

Dר"ער . 

 הכתה ונינעו ךסנ םע ףדרנ qm לעפמ) אָבְּתַמ
 -Guss םשה ונממו das Sehmelzen הסמה

 ,אכתמ ןבאו י"רת CR ה"כ 'קי) תיכשמ ןבאו 8
 'ב י"רתבו ,ארייצמ 'א 'ורי 'גרתב ג"ונב ה"יחא]*
 ונינע אָכְתַמ יכ וניבר "ג יפל ומלהל השקו ועטד
 'גרת 'ייע םלצ op "m רכזוהו מ"לב הכסמ ומכ
 ,ח"מ "יעשיל ;'ד .'ג ,ז"י יטפושל ;ב"נ ,ג"ל 'דמבל
 ילקנוא ;ב"י ,ב"י תומשל 'א 'ורי 'גרת ןייע דועו 'ה
 ,'ז א"מל 'גרת qne םג ןינעה הזמו ב"י ,'ט "רבדל
 לעפמ רוזגל רשפא יא תיכשמ ןבא לבא ג"כ .ז"ט
 nist? usb! nb לעפמ םא יכ (ךשנ — ךסנ
 'גרתה כ'ג ןיבה ןכ ?cun (8/2 "yw הדמחה
 הבקנ וא רכז nan Jc yop ןינעה יפל קיתעהו

 -- [הדמחה תויכשל םהל התיה רשא

 הכתהל דמועש המ אָכְּפַמ ןינעמ) תּוכּתִמ ,תַכִּתִמ *
(Giessbares, daher Metallגייס "35  

voםיחספ .'א ףח 'עו גומלא ע"ייע תכתמ לש  
 ילכ :ילכ ףורצב nim .תכתמ לש mew .ר'ע

monoותלוזו א"מ ד'יפ 'ילכ : ט"ם תבש . 

Nb» *אָחְלביִתִמ  Gecken)א"מ בויאב 'גרת , 
 bw" אלכיתמ Tn :החקרמכ ג'כ

voאתלכיתמ +  ^p!אלכשמ ע"ייע אלכישמ ומכ , 
 ע"ייע אתלבחמ ל"צו ם"ט אתלכתמ ס"פ ר'בבו —

 ,6רילש (dm ןורחאה לכח 'עו

 אתלכאמ ומכ ילוא אתליכותמ — אתלכתמ
 םוקמ) 'פד ג"רב (םינפב 'ייעו 4%

 אתפר ma אלכמל ירימ יל ובה ייגה םשו ייחספב ח'יר ייפב הזל בורקו (* .אתמ דיטב au) (om ,ב"ח) ינוב ע'ייע (
 .אתליכתמ (: ביפ ייחספ ("p 'קלי ייכב היכו גיונבו תבש םישב פ'א י"כב ה"כו (* .הלכימל ידימ יינשיה ייסופדבו

 .אד הלכת snb גיונב (* .אתילוכתמ תבשב inum ייחספ םיש י"כב היכו (+

 VOIE ב וב 7 ל"

 ב

 ו" יוצע



 (אָנְתִמ — ןתמ 989 |

 .ןניוהד אמוי pu (* םרב 'גרת יש ,'ב יכיא וניאר
 C5 ביל בוי הכח והילאו ,אניזח אנחכשא ןניתמ
 Mp HANE | qnn והילאו ("'גר ת

nnיה שיהשל ;'ה .ל'ק ;'ז ,וינ םילהתל  Is 
 < | 'שארבל sn "y ppos" לעפאבו ,ג"י 'א תורל

shה'כ ; BnF n xw vs s» 
 qeboymrs :א"צ םש qnn ato תומבי ל"זרדב
 = | ול הניתמה . . ול יניתמה : ז"מ 'ילוח ,יִנּותְמָאְל
 | BD" םיחספ 'ורי .יניתמה . . ןתמה .ד"ס 'רהנס
 = 'שת יייע ןתמתמ לעפתה ,'וכו ןיתממ וליא ר'ע ז"לר
 " nnb לועפ ינוניב .ט"ש 'יס יבכרה 'ה 'צוהב "ינואגה
 )08 — D r'eb€. תבש 'תפסות nano 'בקנלו
 = B'D N'D תובא ץובקהו — ןותמ עיייע 'טוסד ב'פר
 < .,ז"םפ ר"ב הניתמ טשפומה םשהו ,ןידב םינּותמ ווה
 "  אתניתמ ו'ט ז" בויא 'רתבו b DU"  תוניתמ

 j — [s&m»np ס'לבו
 p'inb מ'לב mninb D'bb ץובק יִנְתומ =) ןתמ

'b3 (die Hüftenמגב תופרט ולא ' mbpi 
 ןילשלשמ p anb^ ידש והיינתמא Oo) .יילוח)
 = אלש טעמ טעמ pns ןידירומו םהינתמ דע ןתוא

vuesינתמ יתותד ארויח .ץוול ולכויש ידכ  = 
5vרויח 'עב ונשריפ רבכ 073  *), | 

nbשרשה אָנְתַמ =  nbכ"או לכה חתמ ע"לב  
OUc^ y wineל"זרדבו העיריה לבח יטוח . = 

 | 6אמ (px  המהב המבד ג"רב Strick) לבח קר
 < ןיברעמ .לכב 'פב nb. יגס אמלעב wi") תמב
 אנתמ אכיאד יא CU? "op ןליאב ונתנ 'מגב
 . ונשריפ רבכ (C? n-2 wine אתכל C5) אתווכו
 imb 6ג"ק מיב) לבקמה 'פד ג"סב ,אתכל 'עב
 :"רכומה 'פב .היצרחא 'C אנתיכד 6" אנתמ רסאד

 NON (א'עפ YB ב'ב) תוריפ רכומה 'מגב הניפסה תא
 -  ףופבו .[אנימאק ל"צ] (אנמיאק) C אנתומב ימנ
 " יט הלש אנתמו הנק (שפ םש קרופ
 :.הייחא]* qup לבח ייפ ("ב"א) --.("םיחפמ
 אנתמב ילתימד יכיה לכ sys ה"ל תוחנמב ה'נכו

iy pur. van moi (*9 
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 Kus אַהְמְתַמ %

 ןינע 7 עילב המת bye jb ראות) אָהְמִחִמ *
 -schwach, ver עורגו bem" לוטיב

(dorben3 "חספ אהמתמ אלח 'yp Tyע"ייע  
 .ב"כ לח

Tnחל 6%, 6:6 י"למ ילוא)  feuchtושעו  
 םדא לאוש 'פב befeuchten) לעפ ונממ

 לוחה לע ותוא ןיליטמ Gum א'עס .אינק תבש)
 בימ v5 ןירישכמד mns 'פב ('ןתמיש ליבשב
 תא תודוגאה ns הלעמה «Gr 'פסותנו
 .(וניתמיש Dass ('םושה תאו תועיצקה
 (*שפוכב םיתז חינמה GU תורהטב b" 'פב
 ss" .ש"יב שותכל pmo avs ('וניתמיש
 ןכו חולחל ןושל soy qvos ןושל b^ ןירשכומ
 רטמה ימב וחלחלתיש ןירישכמד וניתמיש ושוריפ
 לוחב תמה חלחלתיש לאושהד ןיתמיש 'יפ ןכו
 רופחי אל יפד 1/5 ןניסרגד אה 'יפ ןכו mob אלו
 ןניסרגד אה ןכו לתוכל השק (' אנותמ Om ביב)
 6זימ ייחפפ ןישירפמ דציכ 'מגב ןירבוע ולא 'פב
 ה"נכו ה"יחא]* .6 אנותמב אעירז רב אניט
 .אנותמב i'yb םשו אנותמד אקיזיה .ט"י ב'בב
 אוה ילואו חולחל y" הלטה e^ םישרפמה בור
 יפל) :א"יק 'יחספב י"שר b^ ןכו bun י"למ
 דועב b^ ('היערכ אנתמדא (הלועמה ותסוינ
 היערכ אביטרב ס"ש י"כבו 'וכו םיחל וילגוש

  ESא ףט =

 ruhig, gelassen תעדה בושיי ןינע «jn e/o ןתמ
seinילו טחושה 'פב (תומשה םינפב 'ייעו  

GUםחש וא  cnsדע הל ןיתמהו 6ןהמ  
 'וכרב תמה תא ורבק 'מגב ותמש D^ 'פב ,התמש
 ןותמ ןותמ ("ישניא ורמאר ונייה 6?
 רהממ וניאו ןיתממה 'יפ sus יזוז האמ (" עברא

mmsתוירוהד ג"סב .יזוז 'ת  C9קי סמו ןותמ "'). 
 (CH ora m2 ןטסשמ ns השמ בדקיו לת
 ונאצמ והוניקש ovn הז ךא .("זירזו ןותמ

uà )'ריפדב  nimרתויהו (5 = .ייכב הייכ )*  .ןנטציש ף"ירבו פ"א ס"ש ייכבו ןיתמיש ייסופדב ס"שבו ע"פדשבו ש"ק  

 .ונותמיש ייא יורהטבו י"כ יפסותב היכו )5 yy שתוכב יורהטבו שפיכב vp יורהחט יפסותב )*

aai (*ייפבו אתנותמ  n/Da»ם"שב ה"כו ר'פד ב"ה מ"ק י"כב היכ )! ,םיש י"כב ינהד ה"כו יג ה ד אתנותמ  V3יב  

 ספדג םשו )16 הרעה v3 ד"ח) יא mb יעב ל"צכ (*  .ו"ופד ךורעב הייכו אתנותמ ג"ונבו הניתמ ימ יייכבו m ייפבו

 = לבא ריפדבו ב"ה via ה"כו ('? .עבראו vases )11 bow י"כב היכו ('% ,ריפדבו ייכב )* .האערכ אתמדא תועטב

 )5 5 ;דיל Mb jm ,יט ימבל י"רתב ןכו ןושל תוכיראב ייירתב ןייע  זירז ע"פרשבו ריפרב (DU» )5 pom ע"פדשב |

 .גינגבו הנתמב עיפדשב לבא pa" )!7 .אברת ג''ונבו אתרווח סרוג םשו )15 .ב"הו ט"ק ייכב (5 Sm ט"ק יייכב (*

 .אנתמו אתווכ ג'יונבו שייפדבו סייש ייכב ה"כו (%

 < "33 «'n שיק v33 היכ )*! .אביטר my גייוגבו ומוקמל סיד יייעו ירו יפ m ימ סיש י"כב n») )9 imp ג'ונבו

 לבא 'ציגונו רייפרבו v5 (cUm י"כב ה"כ )9  .אנתמב עיפדבו monas ייפב היכו gom ג'ונבו שאגימ י"רה cnm סיש

 .ימא יפרב טמשנ (35 .ריבו ט'ק יייכב 'יל ןכו ייל .עיפר ראשב

 .ונותמיש שיירב ןוכנ

 .גתמ y^wy אגתימב ס"ש י"כבו אנתימב

 ES שפר |

2 

y 
0 

cec A c Pte aA ו ערש" 



 אתנתמ :^ תבש ץוכקו האלהו .ג'נק ,האלהו .'מ
 ב'פס 'הנס v" ,אתנתמ men .א"לק 'ילוח ,ארותד
 'וכו יניסב pom  תידיקפד אתנתמ ר'כ ר'ע כ"ד
 "יחספ .ח"נ תוכרב ןייע הרות i290 ןינעב —
 םימרד jns 5p "nor. sU ry .ח"יק
 31 עברא ןתמ + . תחא ןתמ :םשו ב"עס ח'כ ה"ר

"mitב"עס 'פ  "wy "v Sp "Uyד"ע ו"כד י"פס  
 — [אָשַמ ע"יע ןתמו אשמ

 הפגמ 'גות Pest) הפנמ b^ ס"למ) אָנַתומ * |
rb א"ל n ןייע my o" a^ (ידמב 

 :א'כ םשו ,אנתומו אנפכ in 'ינעת ל"זרדבו ותלוזו
 הוה ינש 'בש .ט"כ 'הנס ,יריזחב אנתומ אכיא

 .'ד ןתמ ע"ייע לבח ןינעב אנתומ -- 'וכו אנתומ

 םינויצ ןייע םיארומאה תומש mons .הָנְתַמ *
 bp רצ י"הבמבו ה"רסב

 schwaeh הפרו שוחכ השענ Ub ע"למ ל"נ הָנְונְתִמ
(werden, erschlaffenמגב 'טוסד ק"פב  

 הניאו תדלוי הניא 6 תורופא ולאו
 וזו תכלוהו הנונתמ אלא תחנשמ
 תא לטוכ ה'ה 'פב איה (6הנשפה
 תשא 'מגב הסורא p3' ,(16ב"כ 'טפ) ה תחנמ

 B^ :הנונתמב אנוה בר רמא (איעס ויכ (DO ןהכ
 ךוד munem .תכלוהו תלדלדתמ תשלחתמ

^g GU) puysליחתהש  meoקומיל עבצא  
 6א'צ קיב) עקותה 'מגב לבוחה 'פב .טעמ טעמ
 ה"כו ה"יחא]* ,ךלוהו הנונתמ הוהו והודמא
 ('פדב ט"פר ק"ב 'פסותב ה"כו 'א ו"יוב ק"בב ונינפל
 הברה Y3. .'ו 'טוסב ה"כו הנוונתמ ס'ש י"כבו
 ב"עס ז"נ 'ילוחב ה"כו pm ינשב הנוונתמ 'ימעפ
 ('וונתמה) .ט"יד ג"פ 'טוס 'וריבו תכלוהו הנוונתמ
 תשלחתמ e^ הלעבל תרתומ [הנוונתמה ל"צ]
 לצאו ל"נה ע'למ ל"נו ךורעה 'יפכו תשחכתמו
 ?abmagern, schwindsüchtig jw ןינעב ל"זר

— [jn עב ומוקמ רקיעו' werden 

 הנשמל ןיב אוה יוניכ 'וריבו sn לעפמ) אָתיִנְתַמ
 y1" אתיירבל דבל ילבבבו אתיירבל ןיב

 'פב .Boraitha od. Misna im jer. Talm) םינפב

 בר (G'Xs vw ^ni לשיבש דחא 'מגב תאטח םד
 יכ אתינתממ יל טישפ ('הינימ אניעב יכ תשש

 אתינתמ — (אנתמ — ןתמ

[s mad ןעכנימ 

 צר

 אנתומב ילתימ יכד יכיה לכ ג"ונבו י"שר "יגב ה"כ
 yn ע"ייע ד"ע ז"לד ג"פר "ירדנ 'וריב אנתומ ה"כו
 אנתמ 'יפב וניבר ךיראה שפנ 'עבו +.הימש (n יִנ

 ךאראש ומכ ה"מגר b^ רחא ררגנו ב"בד (אנתימ)
ne»ם"בשריפ  owתויולת תופכהש םילבח אנתימ :  

 --[ןהב

nns»ק"מ (י"אד ארומא םש)  wsןותמ יר ל"א  
 י"כב ןוכנל ה"כ ןנחוי 'רל

 ןותמ 'ע םלשה ןיסחויב n ('ןושארה ys 'ב
"Ui omק"מ  eימוק יעב ןותמ יבר :ג'פד  

 ר"א ןותמ 'ר רמא א'עס ו"צ ק'ב ,'וכו ןנחוי 'ר
 qns 'רב יאתסוד 'ר אצמנ דועו .יול ןב עשוהי
 (Gp aT יאתסוד ע"ייע nnb רב יאטסוי 'רו

en 

 אנקי אלש :ז"טד א'פר OD 'ורי (ס"ט) ןותמ *
 b" ט"פ ר"דמב ןותמ ךותמ אלו 'וכו הל

 שרפל עדי אל מ"כבו 'טוס 'המ ר'פס ם"במרב יילו
 :'ב 'טוסב ס"שה ןוילג y" ךוחמ ל'צ ילוא בתכו
 man יוועל 'הו הואג "א יאמ mu םש 'פותבו
 -Un ןודמ B^ 45 ע'למ nm ל"צש ג'לו ןודמ

 .תופלחתמ ף"מוב תויתוא וא

Gabe, םנחב ןתנה רבד ^e (מ"למ n3mB no 
  (ehenkungרדונה "פד ג"רב  jbיירד קריה

C5 תשרפימד דע ךערכא ביתית אל !איעס no 
 .חיי א"כ ידמב) ביתכד יאמ ^ (b[הנתמ רבדממו]

 ורמא לבא 'טגב בהזה 'פב .לאילחנ הנתממו
 ןתונ ינא הנתמ ורבחל רמואה (ט"מ מ"ב ערפש ימ
 רזח םא תטעומ הנתמ 'יפאו וב רוזהל לוכי ךל
 ש"ע ה"יחא]* = .תמוערת אלא וילע ול ןיא וב

 הנתמ .אנקסמה יפל  s'yהנתמ המש םא ריזחהל
yap הנתמ ה"נכו -- נ"שו :'ו "ישודיק 'ייע אל וא 
OUS וריע .ט"פ' i^ תבש .'ה תוכרב nuno 

 'ובותכ .'ז יליגמ :ח'כ ה'ר .'ט 'ינעת :ח"יק 'יחספ
 .ט"נ 'שודיק :ז"מ 'טוס :ת"מ .ח"ל "ירדנ :ז"ם

UP ק .ג"צ .א"צ 'הנס': iy ה"סד ר"פ 'דיק "y 
  "bw v3ייחבז ,ו"ט 'יכרע ,א"לק :רד"מ  n'bד"מ

Yi nae "yp njin3 תּונְּתַמ ןינעבו .האלהו 
 יילוח :'צ 'הנס :י"ק ק"ב .ח"כ 'לינמ .ג"ס 'יבוריע

 :ב"לק  vuא"לבו פ"פר  sme Ninoץובקב
 .ןנתמ  NIURD;חיימ .יו ,יב לאינד)  Q^ mב'ב 'ייע

Ay yo יישודיק Cy my ט"י יטוסב 'יא וניבר ייגכ לבא אשוריפ יל תירמאד דע. i533 )* | ןתגוי 55 םשו. (i 

 +( .הסורא 'פב דע 'טוסד קיפב ןמ ייל עיפרשבו יציניוו ר"פדבו י"כב ה"כ (+ .הנשמהו ע"פדשבו ריפדבו ב"ה י"כב היכ

  )5ם"טב יפריא י*כבו  (5 ym)גונב  my.אתלימ



TERNI DENT HAUTS MIENNEב  
N t t A "| N / 0 . 

n = pne = mponb 
 אָיניִנְתַמו איירפס :םשו

"Uumח"לד ד'פר ^33  
 היניינתמ b^3  ר"מב
 ל"צ] qvin ג'ע

 וסרג ע'קו השמ ינפו ,ןוהירגא ןיבסנ [ןיניינתמ <
 ץוכק אוהו ןוכנ הז םגו רימאטיז 'דב ה"כו איינתמ

 — snb] ןמ

 'דמב ןשב 'גרת Bacévoix) ןנתוב ומכ) ןְנְתַמ *
ossגיל  sm omקית ,ט .ב"  

 יןנת ע"ייע אָננְתִמ — .ןנתומב ,ןנתמב

  pnמ"למ)  ^bהמיענ ןינע  süss seinע'למ 2%
 עלב " ;saugen pjקּותַמ  "bונייח העוקפ

 תיעיבשב ג'פב (םינפב 'ייע תועוקפ m" םיקדס
 שבייש p^ קותמה שביישמ רמוא הדוהי יר (אימ)
 שביישמ (ג'ער ר'לר גיפר ייעיבש) ימלשורי ,לשובמה
 ומכ ל"ז לאינד 'ר C sso ח א p^ .העוקפ :קותמה
 (* ארק ןה ןיעולד G5 יד בימ הדש  תועוקפ
 ןיעולד p^ ריסב mb )5 קוספ cà ביתכד יאה
 לודנללכ 'םבו ל"צז חילצמ 'ר 'יפ ןירמ
 זיפ ייעבש 7( ארמגב תיעיבשב וומא

Yהעי קפ ןיהה ןוגכ (ביער  pnm00 ( 
 ןיכירצ שי 'פב ןיצקוע תנשמבו .(' [דרוו ל"צ]
 ילעו bsp) לשו ןידרז יבלול m גי רשכה
 [םילכוא ל"צ] (םילהא) תאמוט ןיאמטמ ןניא ףולה
 )* (וקתמישו ולשבתיש «b ^y^ וקתמיש דע

^b bu]ןועמש 'ר [.ולשבתיש :וקתמיש דעו  
 שוריפבו ןהב אצויכ תועוקפ לש ףא רמוא
 'תועוקפ טיל 720 'יתכדכ ל"צז ןואגה
 )^ n ^ónp^ דבעה תנש הקותמ .("הרש
 )02 ייפ אשת יכ (nni אשת יכ שירב ונדמליב
 ירברד אתקיספב הרות ל ןושל תלגרמ הקיתמ
 mp יביא תליגמבו Cp רצ כילד 'קיפפ  והימרי
 יפל "א 'קיספב .[nns ,(רייכיאד אתחיתפ

 תלגרמ איהש הקיתמה ירחא ןיטוהל לארשי ויהש
 הוותל ןושל תלגומ ה"כו הרותל ןושלה תא
 'וריב 'יא 'קיספה 'לכו הרות s" ע"פרבו ט'ק י"כב

T'b "ipnקליבו :ט'סר ' "ovינפמ א"פר 'ר  
 po ר"כיאבו הרותל ןושל תלגומ הקיתמהש
 ןושל תלגרמ הקיתמ ינימ ר"ל 'יסס אתחיתפ
 : ב"סר p'3 'לרע v^ הקיתמ ינימ «mu .הרותל

 אתינתמו אתינתמ ('אכרפד אתינתמ ימנ אנחכשמ
 yy ח"יחא]* — (הנשמ 'גרת (ב"א) -- ,איה

 יונכ mn" אתינתמ ילבבב יכ m" ש"מו הנשמ
 אייח 'ר לש טרפבו +(הנוציח הנשמ =) אתיירבל
 אנימא ואל ב"ערו א"עס א"מק 'ילוח איעשוא 'רו
 'ר יבו אייח 'ר יב gun אלד אתינתמ לכ וכל
 א"רו אייח 'ר י"שריפו איה אתשבשמ איעשוא
 הקדב .ח"מ מ"ב w'p. 'וכו תותיירבה תא ורדס
 אתינתמ 'ימעפ הברהו ,'וכו חכשאו היתינתמב יול
 j'y הידיב אתינתמ יתייאו אתא ,ארפק רבד
 א תינתמ : א'ק 'יהספ (.א'גק יג"ח) םורד 'עב םינויצה
 רב יבד אתינתמ א"עס ד"ק 'ובותכ ,קניה 'ר יבד
 אתינתמ איה הידיד ל"ר ל"א :ב'ע תומבי .אזק
 '537 תנשמו .םינהכ תרותב הל n אכיה איה
 ןיתינתמ : ח'כ 'ציב (ונלש הנשמ ייפ) ןיתינתמ תארקנ

 אכיא יא : ט'ם 'ובותכ א"ער א"כ ipn" אתינתמו
 | אלו איעשוא 'רו אייח 'רד אתינתמב יל ליאשד
 ןיתינתמ :ח"לק תבש .'וכו ןיתינתממ היל אנטשפ
 ןיתינתמל הל mpm :נ"ל 'ירדנ (*ןנתדכ איה
 אנעדי ןיתינתמ אנא :ח'פ ק"ב .לכה "3
 p" . י"בבו :*'ב nin DU "ios ובכל הפ
 ונינפל 'יאדכ אתינתמ הוטשפו +-ר'ק ps ס'ד) 'ינתמ
 'וריבו .(*ןנתד 'מול ךייש אל איה אתיירב יא לבא
 y ns me יורי (^D אתיירבה לע םג רמאנ

 :הנש מה לע nai Om "5 אעייסמ  אתינתמ |
 יימעפ הברה ד"ע ז"טד ב"פר האיפ 'ורי אתינתמ

on"אתינתמ יניכ  n'»וריב ס"שרהמה 'יגב ' 
 'א י"רת ,(התיינתמ (im יפדב) +ה"ד ב"פ 'וכרב

 יוניכבו — אתינתט יררס תיש 'מ ,ו"כ תומשל
paneןיתינתמ ילבבב ומכנ ) ^vט"ד ז"םר תבש . 

 אכירצ ןתינתמ .א"פד ב"פר ק"מ 'ורי ,ןתינתמ ינת
 'ירדנ 'וריו ןתינתמל אכירצ אייח 'רדו אייח 'רדל

vehב'עפ ה"כ 'וכרב ץובקהו — .ךומסב 'ייע  

 ,אתיינתמ cin :ג"ל (mp ,ירדהא ןיישק אָתייִנִתַ
 ומכ b j"3nB" ,יִנְתִמ :םשה תארוהב ראותהו —

yy) ypאתיירב וא הנשמה רמלמ 'מולכ (הנשמ  
"yוכפה) הוה ל"רד הינב ינתמ ב"ער 'ח 'ובותכ  

 אל ןוחכשא אל ג'ע ו'עד א"פ 'גיגח 'ורי ,(ירקמ
 quyane ןירסס :םש ץובקהו .ןיינתמ אלו רפס

 ןייע אתיירב לע םימעפ בורל אינת וא Com הנשממ px לע רמאנ pns עודיו )3 .ימא 'פדב ייל )? ,אכרפו 1773 ('

 דריגנה שירל דומלתה אובמב הנשמה יללכ רוציק איבהש המו (+ .9 הרעה 312 מיידב ןייעו האלהו 239 ביח דיוד
 יייכב הייב (5 :ה"ע קייב ש"ארב יילו ומלהל השק שייע אתיירב ןיתינתמל ארמגב ארקד ןחכשא ה"דב mass יכסמ ףופב

 ייעיבש יוריב )5 myes. טמשנ ע"פרשבו ר'פדב כ'ע )7  :איע ovn yos ע"ייע Kürbiss )5 .יתא ע"פרשבו ,ר"פדבו | =

vsזיילד : cyליסאבו יזיפ .ר"פדבו לדע עיייע לדע לשו לייצו הלרע לשו  ^wעייפרשבו ר"פדב ג'הכ )*  .לדא :ןאכ  
 (pu ('1  .םש ייצקועב ג"הר ייפל וניבר ןויכו 'יל .עיפרשבו ר"פדב y« ('%  .יתחגהש וטכו דעו לייצש לינו יועו ייל

 .םש ןייעל זמר םא יכ וניבר ואיבה אל ןכל תוכיראב שרדנ
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 ןניאו םימ ןיאלמתמ דרוי רטמהשכ העקבבש
 לאינד 'ר לבא כ'ע 'וכו ןמז רחאל אלא ןישביתמ
 תועוקפ 5/55 ומכ 'שורי לש אתעקבר העוקפ ןיבה
 y^1) עיייע) 00106וגופוסמ ןירמ ןיעולד 'מולכ הדשה
 רשא גורתאל םנוימדמ ילואו תעלדכ םילוגע םהש
 «p .הככ קותמ לאינד 'ר b^ = 'פו ע"לב םמש

yb vy ^p bus "yawb nue15= , 
 — Coloquinte (x020xuv0(c] = ל"צכ) אדיטניקולוק

 ןודאה pus תושעל זירז 6€. ע"למ 575 אָקקְתִמ
sein, gehorchenאתקיספב (06818%6מ  

 תחקלתמ והמ Cm כירד יתקיספ תולכ םויב יהיוב
moe)יט , Ouאהקתמ התימ ןומיס 'רב הדוהי ר'א  

 ^31 p^5 ר"דמב ה"יחא]* | .היתוחילש תושעל
 תושעל ליבשב היתוחילש תושעל הלהקתמ התימ

pusאהלקתמו התימ :הניאצ 'פ ר"שהשב ,הארוב  
 Ypp זמר אראו 'קליב :m .ךורעה 'יגכ ןוכנהו

^oiה םגו הרזגב העט יוועל 'הו רוטאכ ע"לב ' 
 יקיס) רעבאב ש"ר m הנעמ ויפב ןיא רעשיילפ

crםלענש הדוה  "b uesומוקמ רקיעו הלמה  
 — [אהק 'עב

 ומכ לקתמ כ'או לשכ b^ לקת ןמ) לקְתִמ *
 ?ye" לושכמ רוצלו Anstoss) לושכמ
 .לקתמ ףיכ 'גרת דיי יח

 -Ge לקשמ מ'לב ומכ ס'לב) אלקתמ ,לקתמ *
Cr? יל תומש) דבב דב 'גרת, (wieht 

 כ"פ תבש v"  .'ב דב ע"ייע m& לקתמב לקתמ
 ןירשע .'נ 'ורוכב ץובקה .ש"ע אזוז לקתמ ג'ע 179
 'צוהב 'ינואגה ישת 'ייעו ארנירד אלקתמב יִלְקְתַמ
 אלאקתמ in^ םשו (87 דצ) yy ^p יבכרה יה

 Q01 רצ vp ^p םש yr" ,אראנירד

 ומכ םשה zw לקש = לקת ןמ) אָּתְלּוקְתַמ *
 רכש :'נ "חספ Gewicht) אתלוקשמ

 בויא) qp 'גרת jw לקת ע"ייע אתלוקתמ ותשא
 3^ ,א"כ ב"מ 'גרתב לאשוהו אתלוקתמ n€ יח"ל

 nm תלוקתמ

 -geordnet, zuberei ןקת ןמ לועפ ינוניב) ןקּותמ *
p'b3 אתנקתמ ונטמו .ןקת ע"ייע. (et 

 אל Jy 'DY gerechtfertigt mnm ונייה קזחתנ
 ,י"שריפ ש"ע «n אלא אתנקתמ הל תחכשמ

 רשק nmnb ^p m jb ליעפה ינוניב) ריִּתִמ *
 וכפה auflósen d. h. erlauben) מ"למ

 pne בצר
 : ג'פ 533 'מוי :מ'ד ז"סר "רדנ 'ורי ('ימעפ הזיא)
 םיקותמ ינימ R^ יתשו סג 'פ ר"תסאב .ה"פ ק"ב
 ,קפסי הקיתמב קפסל ap מ"ב .הקיתמ ינימ ל"צ
 הרמה ימ תא תכפהש םשכ .ט"ד ה"פ תוכרב 'ורי

 ר"שהש npino הבקנל pino ראותהו ,'וכו הקיתמל
 mb קותמ לודג yn ךל שי :םיקתממ וכח 'פ
 ,שבדמ הקותמה הרותב םיקסוע vn i^o 'בדמב
 T2 ןייולתו שבדכ ןיקותמ wv לאו ^in "יבוריע
 תומואהש דסחו הקדצ 'ה D^ אשת יכ 'טוחנת ,ד"וב
 ,שחנ לש הפראכ לארשיל םהל אוה ןקותמ ןישוע
 ע"ייע המכח הבוט 'פ ר"להק ב"ער ^n ז'ע לעפהו
 "גו וקותמיש דע ba 'יצקוע | ,(ה"מ vm שמט
 דע :ז"לד eS "יעיבש 'וריב $m וקתמיש וניבר
 תיעיבש תשודק ןיא :םשו ,ןירמ ןהש המל וקתמיש

nbnםכל םשובי ה'פפ ר"ב ,וקתמיש דע ןהילע  
 'ו יליגמ ראות םוקמב ליעפ ינוניב .םכל קתמי
 'גרת .'א 022 ע"ייע 80222 הריפ יקיתמד א'ער
 ג"פ 'ציב 'תפסות ל עים ב .ןֶקיִתַמ 'ה ,'ב ש"השל

psר"לק תבש ,לדרחה תא ןיקתממ , psןיקתממ  
 שרופמו תלחגב ותוא ןיקתממ . . תלחנב ותוא
 ונתנשכ ןיקתממ ד"מ «yy ב"סד ד'פ 'ציב 'וריב
 ןתנשכ ןיקתממ ps ד'מו תלחג rs (לדרחה)
 ,קתמל vus לדוח נ"יפ ר'דמב .וילע תלחגה
 'ה 'וכרבב לאשוהו .הרידקה תא קתמל .'צ תבש

w'ypןברקה תא תקתממ חלמ  ^pותושעל ןקתל  
 הקתמל ונשקב ,ד"עד ג"פ 'ליגמ 'ורי .חבזמל יואר
 םיה תא קתמל y sun .ב"מד ב"פ ז'ע 'ורי ,'וכו
 ןיסלקמ םימהש העשב :ל עפ תא םשו ,לודגה
 "̂ 'ב י"הדל an ,ןיקתמְתַמ ןה ןארוב תא
 ליעפה «n םלעל ןקתמתמד רשפא תיל
 ה"בקה םהל p'nbm wm "p ר"דמב וכח p" ר"שהש
 קתמ תארוה הנושארה םצעבו .'וכו רובדה תא
 «npo הציצמ pip ל"נה ע"לבו pno ס'לב ומכ

ein- aufssugenע"לב ןכו  zaןינעה הזמש ל"נו  

 וקתימש 02 «cU בוי) המר וקתמ ג"לפ ר"בב שרד
 םהמ המר קתמש pnn" 'ר בויא 'קליבו ןהמ המר

p» ^55ייפ ע"לב קתמ ןינע דועו .םהמ ץצמו  
 ושבישמ 'מולכ קותמה שבישמ ןינעה me ל'נו קדס
 םוחמ ץראה השענש npa 'מולכ ץראבש םיקדסה
 זא םהבש םימהמ ושביתנו Dub םיקדס שמשה

 Un ^b" ןיבנ הזבו תותפשאל ןילבז ןיאיצומ =
 אנמ ר'א העוקפ קותמה שבישמ bun 'יעיבשב

npe qmאתעקבד  ne"עקפ 'עב וניבר ושריפ  
Cwשיע  Cunאתעקבד העוקפ  bmםיקדפ  

 .יחכונה יע לע םא יִכ הז לע זמר אל ייעיבשל ש"רו ('



^bי"שרל םחוימה  vasותלודנ םוקמ ןיידוא ל"נה  
 דועו 1 הרעה (CY? acm 'א ןדא ע'ייע ובושיו

ponyןוירוא  y» G'bs D)דירשו .ןימלקו 'א ןגפ  

 ךירעמה לעב ש"מ לע ןוכנל גישהש ןיכרעבש
923 pub א'ס ^(  וניבר איבה pe ym vy 

 ד"פ 'ר Wn 'קליבו  .ןוכנה som ('צוניוו ריפד יג
 — jo»ws] תיב סרג

 יירטימ בוט רתויו אשת יכ אמוחנת ןירתימ *
 .'ב רטמ ע"ייע

(sie lagern היירשו mon יפ ןיִרָשַמ' = pans * 

 שניאו שניא לכ :ןורתי המ 'פ ר'להק
 bi םשו היתונמוא ילעב םע אלא ןירתמ אל

  vaרש ע"ייעו רקיע הזו ןירשמ ",

 לועפ ינוניבו שרג b wan^ לעפמ) 2305
eine Verstossene, Geschie- אכרתמ 

(deneהשורג '33  'p")ביכ ;דיי ,איכ  G^אכרתמ  
 דועו Q, יא (WU םיאטח 'גרת ןיכרתמ ץובקהו

yyע"ומב ךרת . 
aufrecht gehalten, yn לעפמ) אָתְצְרְתִמ x 

^D richtig(הנשמ וא) אתיירב  
 ב"עס ט'צ 'יחפפ :א"כק תבש (תררובמו תבשוימ

 | .ע"ייע אתשבשמ הכפהו
po (פ"למ םרמו לעפמ וא Nan * 
 %  das Bich- Gegenüberhaltenא

 םילחח) pp יוזבו 'גרת Dues) "יע רמרמ ןמ ס"ט
 לבק רמועש ימ p^ יממעד :אתומרמרתמו +('ז ב"כ
 OW ל"נה .פ"למ ness געלל ימולכ םתמועל םע
 סַעָב ,ש* יברע לעפמ .אתורמרמתמ ל"צ ילוא
 תישארב) והררמיו 'קנוא קיתעה ןכו לעפתה ונממו
 anb רגל תניתנ יייע הימע  ורמרמתאו (גיכ .טימ

qsא רמרמ ע"ייעו .רעלדא ' m sm "טסקוב  
 .יוועל 'חה וירחאו המר לעפמ ושריפ

 pb ןינע סירת םשהמ םירת ןמ ליעפה) סיִרְתַמ *
 'מולכ .הנצו ןגמ ודגנכ ms ^b (הנצו = =

 .'ב pn ע"ייע וב ררמו ודגנכ דמוע

 יל של 95 .ע"לב ספר לעפמו סָּפרַתִמ +
 -durehbohren, durch הכיקנו ה ריקד ןינע

(etechenספרתמ ד"ער ב"כד ה"פ 'יבוריע 'ורי  

 ילבבבו רבעל רבעמ בקונמ 'יפ.דרויו ספרתמ הלועו
 ל"צ "Ty רידקמ .הלועו רידקמ א'עס mu 'וריע

 .'א דק ע"ייע רידקמ

 סָּפְרְתִמ * - ריתמ*

"DNןינעבו רֶסיִא ,רסא ע"ייעו ם"שב דואמ הברה  

 bap ע"ייע :ט"כ 'יחבז ותוצמב ריתמה

 es ist erlaubt) לועפ ינוניבב םדוקה 'עמ) רָתּומ *
 ייחספ ,ךיפב רתומה רבדמ .ח'ק תכש

 :'ז 'וכרב לארשיל רתומה ןמ ix יילוח א"ער ח"מ
 .דואמ הברה mp :ה"ס תומבי : א'מ 'טוס

 א ָתּורתַמ Yun רת ע"ייע (das Nass) הֶרָתִמ *
ma "b 

weno — NDאָרְתַמ ס"לב , Robדוא 'יפ  
(Schürholzגינחד 33"2 ' "Dב"עס ) הוה 

 .דוא b^ ארונב אירחמו sisÉn הראותמ אטיקנ
 fourche = ן'וגרפ זעלהו י"שריפ ןכו ה"יחא]*

p'ny3! Gabelן"קירק ב"נש  = .Krückeג"ונב  
 ןושארה ף"לאו אראתמ ס"ש י"כב בוט רתויו הראתמ
 יתרבד רבכ ןינעה ףוגבו הכווא חרבה םוקמב
 נ"שו 11 הרעהב (א'פת ג'ח רח 'עב תוכיואב

— [^en 

 ע"לב .bU פ"למ ד'עפלו ףד וניבר 'יפל) אָרֶּתִמ
 ימ 'פד תואופרב CWaschbecken ל

 והיילע «ny אראותמ יתינו G/yo טיס 93 וזחאש
m ^b — (ב"א sw smneןריד 'םונב ) 

 תחא הלמ ילואו היולע חננו my ium ה"יחא]*
 היאר ןישארה ףלא לבא 'פ םע ם"ימה ףוליחב איה

 — vby] דיעמ םש "טיג ילכישמ «o ןושאר 'יפל =

goin qim *עילבו  der Dol- OUT 
(Gnetscherףיטא םשו םגות ע"יע  

 .םיחב יקלח םא יתלמ

pire = pan?י"למ  ovראותה הזמו 69606,  
 Grenze) לובג »4 600066 [y px] הנכנ

 ('דחאל םיכאלמה ינש ואביו "פר א"נ 'פ ר"בב
 ןירותימל עיגה אלש דע ךלמה ןמ אינומגה לטנש
 ולש ןירותימל עיגהש ןויכ ('] ג פ כ ךלהמ ולש
 םוקמ םוחתו לובג י"לב 'יפ ב'א) — .ןימלקכ ךילהמ
 קר b^ ל"נה "נויה הלמה ה"חא]* = (הלשממה

onםוחתו  pasולש ןירותימל עיגה רועשו  
 תנוכ וז הלשממה םוקמ ונייה ומוקמ םוחתל עינה
 n) זימ 'קזחי) הלילג קיתעה סוכמופ יכ עדו .נ'ר

^p vedópiov46 שפס9%0) םימוחתה ןיב אוהש המ  
vv 606ס"טב ר"בב ג"ונבו (סואיכיססעה תעדכ  

 ^« ןירותמ ןוכנל ו"כפ ר"קיוב לבא ןיירוא תיבל

 יתכונה יעב עייפרשב לבא ןימלק yir יא ןגפ sys ה"כו יטא יפדבו ריפדב דואמ ןוכנ «n )* .רחאל ם"טב ו''ופדב )
 rm) ייפ) ןגפ ךלהמ ^& אייכ p wn" ןשיה יוחנתבו ,טוידהכ ביו דיפ זמר אריו pora ייאדכו ןגפכ ליצו ,ןפגב ,ןפגכ

 .וכרעב y" ןגפ b) novb^ ןוילגמ אבו

 ! - מ
 וי תב וקו ומ בוש - 4



^ 

 Trunkenbold) רוכיש ueuoíc י"למ) םיִּתְסיִּתִמ *
 DN" 'ב ?D" םישודק 'פ ןשיה 'וחנתב

  cobםיטסיתמ אוה רוכיש ואל  wwה"כ 53"
 רעבאב ש"ר 'חה ל"ומהו םיוטסיתמ ם"חר י"כבו ימור

 'למו םיתסיתמ ל'צש ל"נו ושריפ אל  sspל"נה
 ןכו רוכיש 'יפו  wot 496%'ע וקיתעה הלמה

  "aptויכ ילשמ) רוכש  (bאבסו ( DU,(א'כ ,גיכ

 * YrDpS(יטרפ םש)  y'"yוהיתתמ .נ"שו יתמ
 רב  nmmלעו .ז'פ 'ילוח : ט"ע 'וחנמ

 'ינואגה 'שתב יבכרה 'ה ש"מ y" ןואג והיתתמ
cw885 רצ . 

 רפה ּוהָיְּתִמ * — הנקריתמ *

 Mihrgán 174* פ"לב הנקרהימ ל'צ) הנקריתמ +
 ז"ע "T" (םייסרפה יגחבש הלועמה

 (האלהו היפ (wn יקסירוט ע"ייעו xy ט"לר א"פ

iumשרופמו  neםייסרפה לילא יכ עדו הפי  
 Mithra דנעצ 'לבו ,,4* השדחה פ"לב ארקנ לודגה

  cyדצ) םידשהו םיכאלמה לע ירפסב ש"מ 36
 נח הנקרתימ ל"צ קר ןוכנ ו"יתה םג כ'או (האלהו

 .ןוטרטימ yy רועו ארתימ לש
(das neunte תיעישתה ^b (עשֶּת ןמ pU 2 

 אלש רבלבו :ג"לד א"פ 'יעיבש 'ורי
 ושעי ןהמ העשת לכ 'יפ םיעשותמ ןובשחמ תוחפי

 .דחא לכל תיעישת ונייהד רככ

 הרשע עברא ךרע ךורעל יחכ ףילחיו הרשע שלש ךרעב יריבגה ירסיק םיקהמו הדעהמ

 ל'צו "ירסיק םיקהמו אר עה מ ם"טב םשו ב'ה TO ,'א ^v י"כב ם"ימ תוא סויפב בותכ ןכ ה"יחא]*
 רפיק רמול הנש זורחה תודואו 'וגו ןיכלמ םיקחמו ןיכלמ הדעהמ )^ ;2 5670 מ"ל לע ותנוכו הדעהמ

^pםיכלמ  (ןויצו רסק ע"ייע mooב'עס ח'צ ), \ תוא םלשנ, : ל"הזב "יא (םואיזומ שיטירבב) ןודנול י"כבו 
 י"כבו mmn ייל 'ב v י"כבו ."ןונחו eim לא תרזעב ן"ונ ms ליחתנו םמורמ ףא ליפשמ תרזעב 'מ

wpא " ibmםלשנ  qwתחא תוא הנכמ ר"ב י"כ 'ינ יפל םגו ,ן"ונ ךרע רפפ ליחתא ם"מ  SN 
 — «*r] דרע ליחתא p: ר"ב "22 "יא ם"מ תוא םויסבו .ן"ונ תוא DUD2 ש"מ ep" רפס םשב ורמג

Op doped ode 



3sעילב ןונ)  Oy.אָנּונ ירוסו א'לב  ^bפ'למ דועו ילד ,3 פילמ 3^5 3:03 =) 282 "68 | גד  
 Wassereimer) | 2 כ"או םימ cl עבראה mw אוה (הטושפ su לש ןוימדמ

 שרדמבו (ג'ע איגד איפס) אמק אקרפ 'שוריד ריזנ | ארקנ הלמה עצמאבו שארבו א'תיב א"םלאהמ רשע
puהטושפ ן"ונ ףוסבו הפופכ . *) winםוקטב  | C35יכ השא וא שיא [תשרפב ל"צ] (תשרפבו)  

 יתכלהו יריעב יתייה העור cmm (CU) אילפי | ma (ע"יע) תילגרמ uvis ומכ ש"ירו ד"מל
 וא תמח ןימ 'יפ ןיעמה ןמ בואינה תא תואלמל | הלמה שארב nsi ('ב epe לש חהז = (חנד)
 בואינה תא אלמל "יא ר"דמב ה"יחא|* = .סוכ | עצמאב )0 והניא ,והיא םוקמב והנינ (am מ"ד
 באינה תא תואלמל בוט רתוי ל'נה ריזנ 'וריבו | הֶאְרּול = אָנְדּול ,ערז ןמ םינוערז ומכ הלמה
 בואשה "גה ב'עס ו'לד א"פ "ירדנ yu" םימ | pen (ה לעפתנו לעפנ ןינבל שומשה תוא איה ('ד

 אשנ ירפס ד"פ ^« 'תפסות י'ד ^0 ,'ט 'ירדנבו .תוימרא תולמב םיברה
D) [ 0 /יו  - / 

Tד  Tה  / / " cito 

 ה"פ םיחספ 7v ,ג"ע .ג"מד ה"פ 'מורת 'ורי 43
 .(AUT אנא ע"ייעו .ז"סד ג"פס 'ינעת 'ורי ג'ע ב"לד
 'ורי Uy" דועו pw םוקמב ץובקה qp נ'שו +.ח'לק
 ג"עס n'by א'פ 'ורשעמ יורי ,ד"ע ב"ד בפ ק"ב
 ז"פס 'ורת vw QUUM" ד"פ ינש 'שעמ 'ורי ד"ערו

 eb ע"ייע אנא תיל ומכ אניל -- ותלוזו .ה"מד

ONNITךשח 'פ ר'כיא  "bרוחשמ יול 'ר  
 רעשיילפ 'הו אגאנ אדהכ Cn יד "9

 י"לב אגאנ man C15 vm יוועלל ר"תמעל ויתופסוהב)

DT - "m -ב  i E dבוב מ ו  TUA EVE EM PEN 

schwarzer Bernstein, gagates, 0%וז לבא  

 (5 הרעה ביער Yn) $i y'"y אטיג הבתכנ הלמה
 םחפ JUS פ'למ לאגאנ ל'צ xe ילואו

 .תווחשה תילכתב אוהש Kohle "y וקיתעה 'גרתה (מ"למ םירצמב (vy אונ ,אנ "
 , | mov Cxop sm) pos y'"y אירדנסכלא

 UO UP CUIND | אירדנפכלא הז אונ :ג'ס דצ vul 'תקיספב
 ? ו ₪ ו

 sehün sein bY) ןינע הונ םע ףדרנו מ'למ) הָאְנ + ו
N33 ע"לבו מ"'ל) \ (albgarתומש) אנ יאמ  a^כוס לעיפ ' ''. mnimjbו'כ ה"ר לעפתה , 
 : גילק םש inb .ז'מק תבש .האנתי לב אטוח | אימ "חפפ) םינרבא ([יאסרפ ירמאדכ] ( 9

 'שרפ אתרישד 'תכסמ יליכמ ,'וכו ויגפל האנתה | יניפת שרד ןכו ה"יחא]* — ,םינרבא ךרעב (א'עס
 DOM :'ב Tn ו"ית תעלבהבו וינפל האנתא 'ג | 'וחנמ .ןגט 'עו יניפת ע"יע :'נ 'וחנמ אנ הפאית
 SU  ה"וו :ג'מ תוכרב -- 0« ע"יעו ויגפל | 'תפסות ,(:גיר :גיח) אניה ע"ייע אנ הצמ :ח'ע
 ^Q) רצ הירל פיד) ס"ש י"כ 'ינכ ל"צו ןהב תואנתהל | napi ץובקהו .אנ תיזכ יח mus 6'ג) ד"פר 'וכמ
 = /הָאָנ ראותהו .ז"כ ןישע .ג"מסב ה"כו ןהב תונהיל | לבא תורפוגמ (nis תוסטיפ ו"פר ב"ב 'תססות
 :ז"נ 'וכרב ;nim 'בקנל (cw ץובקב nmi הבקנל | ב'פס ק"ב ילכ 'פסות לעפה ונממו .סטס ע"ייע
 ראות ןינעבו .ונ ע"ייע :ו'פ 'ירדנ :ג'לק תבש | םיצחל םילכה קיפהש ימ b" ןיאמט ןאנהו ןקסה

 האנ ןיאו שרוד האנ שי DD 'ומבי 'פסות לעפה — ןיאנהו ןיקסה ג"ונבו

bi 

 ?na רבדטב "5 )5 .םיגרבא yi) 'יארכו 542 f ae) דיה גייונבו אב יקליבו 'ב םיש v23 היכו ('



 — [ד'צת ד"לר 53 nup ,'א

 (.ייק (i'm ןב lund) yy בלכ) )052. ,יאנאנ *
ov223( 'עבו ש'ע ינאכ יתהגה  

 : ב'עס vp mem (לבבד ארומא (?D יאנאנ *
 D אברד הירב «mp ברד הירב יאנאנ ל"א
 1 .יאננ ע"ייעו — ,הנהכ ברל

 A'B 'וריע ()םוקמ םש) אסאנ ,אסינ ,אסואנ *
 ןמד אפדנוקד אידומ יברל סוינוב רגיש

 "יפו אסאנ ןמד סרג ('צנוש 'פדב) י"שרו .אסואנ
 1 b'y ילואו אסינ ןמ םלשה ןיסחויבו םוקמ ותואמ
 | :ה"פ 'יבוריע ןויצמ ןבס ע"ייע סונוב ןב . . סונוב
 ש"פדבו סינונ ןב םינוב הזל בורק סרג פ"א י"כבו
 ונניא כ"או :ד"סק X "Uy" ס'ד 'ייע סאונ סינוב
 רישע bonus ר"למ םונוב ןב סונוב !b" .םוקמ םש

 Ub ןבס ע'ייע רישע ןב

Fo *שיא תשאב תונז ונינע מ"למ)  buhlen, ehe- 
 רחא בקועל הרהזא :ז"מ 'ועובש צפופה

 | בקע ע"ייע rw וניברו ס"ש י"כ "גו 'וכו ףאונה

 B לעיפ .ףאונ ארקנ ויניעב ףאונ ג"כפ ר'קיו .'בו 'א
 (:גימש im יד רנ ע"ייע wo הפאינ :^ ז'ע
 || |  םיפאנמה וברשמ aD 'טופ .ףאנמ ןקז p"2: 'יחספ

^mא'לפס ר'מש .ןיפאנמ 'ג ז"ג "יעשי 'גרת  .| 
 טשפומה םשהו G הרעה .ויער פש) «p ע"ייע תפאנמ
 [| כ "רדנ ףואינ דיחיב m  ל"זרדבו םיִפֶאנ מ"לב
 | שיא תשא ףואינ ט"פ ר"רמב ,ףואינ ידיל אב
 / .ףושיכ רבד . , ףואינ רבד ו'כ 'פ ןנחתאו ירפס
 / | bu תופאונהו תוחיצרה ג'פר תועובש 'תפסות
 | היה ןופאנו Ty א"יד ט"פ תבש y" — ,תופואינה

 ,6 פיר (amm ןינפא yy היה eso ל"צ

ps2 *ןויזב ןינע מ"למ)  Gehmühenרוד :'ח יובותכ  | 
 o| טשפומה םשהו 'וכו ב"קהל םיצאנמ תובאש

 | - "יעשי 'ג ,ט"י ב"מ 'גרתבו ופודיגו וצואינ Yi "טיג
anbאצואינ 'ג . 

 | bs" :א"נ nav (הבקנ למג 9U ע"למ) הקאנ *
 | | ,הקנ ע"ייע (*ב"ט נ"כפ

arm ינתגרג 'עב 'מושרה פ"למ וא) אתאנ CES 
oamלאשוהו יח ,שרח :=-/ פ"למ וא  

 אתענ ע"ייע אתיברכ Cwildes Fleisch) יח רשבל

 אתאנ <₪4 —

1 mS "- דא %*'י' רק יש 4 aba PORT EAE 0 00 4 ו 
 . וו וו יח א דב

, . ₪ Li \ r J 

 הֶאְנ וצר
 יס יבכרה 'ה 'צוהב "נואגה 'שת 'ייע würdigkeit | (תאי לעפמ) (תוענ) (nis ןינעבו Uy 'וכו םייקמ

yvyתא  (6: ל'ש א'ח 'ysתאי  CP T)םשה  

 M ע"ייע יאונ

 טשפומה cvm ללימה 3% pros 5^ אָלאָנ ג
(das Aechzen, Stóhnen חונינו הללי AU 

 תורוכב) ולא ןימומ 'פב  iv('נשמב  Cnmisתירצק
 'רמג ,וילע האב ( CGUאלאנ והינ יאמ  ^bחור

Q'*p (G'yo טיג mob). אלאנ רו רי .תוטש 
(Q^ טיי ye). (ןעוצ ירש ולאונ Com ys 

 ךורע י"כב 'יל לבא ע"פרשבו ר"פדב ה"כ ה"יחא]*
 הככ ריעה היגמ לעב הזיאש ל"נו ויתרגפה ןכל

 םינפל אב ןוילנמו אלאנ שופל :« ^b i'יפב
 ץבוקב) תורוכבל י"כ ה"מגר  v3חיק ףד יקילייגנא 6

 ךורעב 'יאדכו תוטש חור אלאנ יאמ קר םש רשא
"y י"שר ^b) ס"שה ^3 לע ריעהל שיש oam 
pw Gn^p i'n) '3 ליפנ ןב ע"ייע my ע"בשפהב 

  335רורי ^5 יתשריפ  105 vnbדועו פ"לב הלאנ
 ע"ייע  cmיד"ח) [רורי]  Corpהלחמב הלוח תויהבו

pus הלוחהו אבל תרהממ ותמישנ תירצק חור 
 ל"נה פ"למ הלאנ ראותה ןכל חנאנו  meeהלחמל

  nmתירצק חור ןינעה  y'"yרוע עדו ליפנ ןב
 ס"לב יכ  N53אָשּוכָּכ  Alpdrückenחור אוהו

 -- [הנישה תעב הזחה לע תבכושה הדבכ

 רשא Goch לוע !Jy ץובקב =: ע'למ) אָלאָנ 5
 'גרת יג יא'ב םירבל) לועב הכשמ אל

wavאלד  popנ'א) — .רינד דובעש אלאנב  
 ג"ונב ה"יחא]* (ןריד תואחסונב וז "יג ןיא
 n^" ןכו 'קנואב ה"כו רינב תדננ אלו 'א י"רתב
 רכד הלע pop אלד לוע הילע הלע אלו 'א
 וניבר ^35 לבא ארינ הלע pop אלד 'קנואבו
 ל"גה ע"ל sums ל"נו ושריפ אלו ןמגרותמב "יא
 תואחסונ יתש הארנכו .ס"לב v3 ומכ ונינעו

 נתערבו[  —

 .םנ ע"ייע (prechen) םָאָנ «

 (D3U הנובה 'פד 'מגב Geglaubigter) ט"למ) 382
 רימלת p" .טושפ ןמאנ ףופכ ןמאנ (-ר'ק

 'ורי .י"שריפ 'ייעו ה"יחא]* = «au וניאשו וינע
 ארקנ טרפבו .ןמאנל ןמאנמ ר"ע א"עד w'p 'ליגמ
 ;ב'מ ,ב'פ יאמד y"' תורשעמה לע ןמאנש b^ ןכ
 Glaub- n33982 :טשפומה cwm האלהו א"ט ד"פ

 ב"ה דיל יב יא ויו :ט"ק י"כב ew לבא ע"פרב ייל )* .ייל האלהו ליסאב יפרמ לבא י"כבו יזיפ opm 'ציניוו ר"פרב ('

 ויפרב לבא יייכב ןוכנל ה"כ (+ 5 ע"פרבו ייכב ןוכנל ה"כ (5 (.  פיק (oen דורי עיייע דואמ ןכתת שיירב "גה םגו
 .ארקס לש ולאונ ןמ הרזגל לכויש ידכ can הניש ב'ר הארנכו עורי 'עמ גארפו 'מא 'פרבו רודי עיפדרשבו דורי

 .יב 'נשמ ל"צ 'בו 'א 'לה דיטב 'ה הרושב םשו .גיפ א'ח ףכא עיייע (5
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 ר'א 6תימ (vy יימלצה לכ 'פב ,ןודבעי אל בונ
 הייבנהש ינפמ םימשגה תומיב תוקרי אל ףא יסוי

mm memהליעמב 'ג .פ'סבו .לבז ןוהל . C0) 
 אלו יופישב אל ןילעומ ps םיצעב ןילעומ
 'נשמב 'ליעטב ה"כו ה"יחא]" = .חרפ p^ הייבנב
 = ם"ער "גו היונב 'וינשמבש 'נשמב לבא סישבש

cvןילע 'יפו הימנ  m$»ל"נה ז'עב 'וינשמב  
 ז"עב לבא ש"ארבו 'ציניוו 'טשוק 'רב 5793 'וריבו

owesםישבש  mainsהייבנב י"שרבו  "biןילע  
 m 'קילייגנא vs yap יליעמל י"כ ה"מגר p3^ ה"כו

cnmיפב ה"כו ' nז"על  mbi "an benיגהו ' 
 p3^ ק"דר איבה ןכו הייבנ וניבר 5:5 'לועמה
 חמצ בונ 'יפו ל"נה תומוקמ ינשמ ז"ט ,'ט עשוה
 ךיראהש 'ליעמד נ"פסל ט"ותבו ש"ע mb וא
 js ךורעה תא ריכזה אלו תונוש תואסריגב
 mew ייותאל ב'עס א"ל 'רומתב ה"נכו ע"בשפה

 הד,(היפכה .ייפב 072(, )^23(

 רובדה DU אצוי רשא םוקמ מ"למ בינ = 33
 + הנוילעה new אוה nen2 לצאו םדא ינכב
 C חיכק (n«" בטורהו רועה 'פד ג"'סב 6
 ןישוע ןיא 'יפ  .והייניב אכיא םיתפש בינו אילוכ
 ךתח bs הנממ nnb המהבה ןיאש י"פעא ןיפילח
 (איעס ט"נ 'ילוח) ןניסרגדכ המהבה b^ םמגו תוילכה
 ולטינ (ד'ג (D ןכו היפ םומגש המהב אצמ
 .הרשכ תוילכה
 הפש י"שריפו םיתפש בינב אמומ היב אדש
 ולעהו אכה ה"ד :ז'ע onm 'ופסות Ups ,הנוילעה
 — [םיתפש בינ רמימל אכיא ףועב אלו המהבב קרש

 <> ץובקב U— עילב אָביִג סילמ 253( 2
(der spitze Backzahn, die Hauerפב ' 

 ג'סבו (Cop n3 הלאב אל 'מגב השא המב
 'היבינ "יליקש (*(איעס ג'יפ קיב ה בו רמ 'פד
 |... (B בלכה 'מגב לגרה דציכ 'פב .הירפוט יליקשו

  Coo.היטרסו .היבינל היקפא  ^pהיקפאד ןונכ =
 ץוחלו ויפמ ןיאצוי םילודנ םיבינ ןהש בלכה יניש,
 תועלתמו (*"ויפ ךותל ודי buon אלו ןהב הכהו

 mas 325 יהובינו 'גרת 0 ייא «e ול איבל

 (.ט"נ יילוח mens cis 'מגב תופרט ולא 'פב
 ז"פ 'פ 'בר 'ישארבב .היל תיאד (*אוה יבינ למג

 (ביִנ — בנ — אתאנ ₪

 אתאנ "גו ה"'חא|* | quan לעב סרג ןכ יכ
 ר"פדב אתענ 'עבו ס"ש י"כב 25 "יא .אתיברכ

Ubאתכירכ ג"ונבו אתיכרכ 'ציניוו 'פדב לבא  
5nק'ב סיר) 'ענוש .'פדבו 'ר י"כב ה"כו אתיכרכ  

 רבד 'יפ == pbi רקיע b הזו oss) רצ
 וניאש יח רשב אתיכרכ אתאנ כ"או שיגרמ וניאש
 אוה אתאנ יכ ^b דועו nb רשב ונייהו שיגרמ
 nagus דנעצ 'למ יאסנ :אפונ שיראוצוה \-' פיל
 דנעצ 'למ אתיברכ זאו (ב"ח ףוס Vulers) ms רשב

kehrpרשב ונייהו ףוג  neאתענ ע"ייעו ףוגבש  
 — [ש"ע א"עב יתשריפ commi 'עבו —

 «vm c ץובקב 5 ע'למ ילוא בינ =) בג
 ןייעו Strohsehiehte ןכת לש טרפבו ץובקו

 6 םשו y" ייבוריע) ןבתמ 'טגב pon 'פב (םינפב
  הבועמ ןבת, B^ ןבת לש בינב רמוא התא ןכו
 Cnm בינ ןיד תבש ימוחת ינש ןיבש תוליבח ומכ

pmתורצח יתש ןיבש ןבתמ  OU)ינשמב .טיע ) 
 סישב  ח*ר 'יפמ קתעוה ה"יחא]* ."אוה דחא

onד"בארהו א"בטירה 'יג ה"כו ביג כ'ג 'יגה םשו  
 'מושרה פ"לט au "ici יתחכוה םשו בג ע"ייע
 ןורתפ כ'ג הל שי ביג "יגל לבא רקיעה איה םש
 םירבד תציבק pay <? פ"לב ןכו -- ל"נה ע'למו

— [Fülle, Menge 

 " Sehne, snáva) טירקסנאס 'למ 55 דיג בינ =) 32
 6דינ nnm תורשכ ולאו 'מגב תופרט ולא 'פב

 ה"יחא]* = .םידיגה 'יפ ,היבינל לוכתיאד ילימ ינהו
 קיספיא אתכלהו הפרט היבינ קיספיא יאו ג"ונב
 3b" חכומ ןכו ילוכעתא אלכעתמד דע הרשכ ימנ
 דיג היבינ 'יפו ילוכעיא לוכעיאד דע :םשו ה"מגר
 ד"עפלו י"שריפב ה"כו +.ב'יש ףד יקילייגנא י"כ ץבוק)
 ,cnávya. cnà דנעצ 'לב ה"כו המושרה ס"למ רזגנ

"Y gn&vareדצ יטסויל 'קיסקעלדנעצ  [so2 — 

mעילמ בּונ שרשה)  OU USץוחל הטילב ןינע  
bervorragenםיחרפהו ןיציצה תאיציל לאשוהו  

hervor- aufblühen3*2 םשהו 22 ט"לב ה"כו  ^p 
 נ"לבו wii D'b3 = Blüthe, Spross חמצו חרפ
 'גרת 1 ,יח עשוה חמק השעי ילב nex (הייבנ
 ינרת "פ ייפ פש) ןושעי לב ירפ ,דיבעי אל בונ

 זצר

 הביזעמ ריפדב לבא חיר p^ ימאו יסאבו יזיפ cnim יפדב ןוכגל ה"כ (* .אתיברכ בילש ייטפשמ «p ייגה םשו )!
cep voiבג ע"ייע הבנעמ  (ביח, (Da5 ) י"כב "א ח"ר 'יפב oma)ל"ומו ךורעה ייגכ ל"צו  panןוכנ אלל . 

 םש יפדבו קיב סיש יייכב היכו ןליקש םיש י"כבו תבשב m/m ךי בתכב aen ןכ P cen) ר"פדבו י"כב ה"כ (+
 אל ןכו ייל 'תסונב )?  .(אנליוו םישב) :גיכ ףדל ח"ר bn קתעוה (* un םיטב ריפדב (* .ילקש עיפדבו ילוקש

 ma קיתעה

8 
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 קחצי בר רב לאומש ר"א הזוחה ודיעכ 'וריב ג'ונב
 ןינעב ל"זרדב הברהו -- .לא תיב ןהכ היצמא הז
 p' ר"כיאבו ב'ער ro "ישיגבו (x ס"לב)  איבנ

yoםיאיבנ ץוכקהו (םונרתב לגרומ ןכו אייבנ  "y 
 םיחספ Up תבש o. :ר"ל :ד'כ ^O .'ז תוכרב

SUDט 'מוי :םש ,ו"פ :םש ': ip Q5יכוס  
 SE S :" .'ג 'ליגמ ,'ד "נעת :א"כ ה"'ר .ז"כ
 ב'ב :ח'מ הטוס .א'פ ,ח'ל 'ירדנ :ט"מ תומבו
 .'צ ,ןונגס ע"ייע .ט'פ : "ל .ו"כ 'דהנס :ו'ט .ב"י
 o ייחבז .ד"כ :'ט 'וכמ aD : ו'צ :ד'צ :א'צ
 ww שרפתנש איננ לכ ve ר'קיו :ו'נ "לוח
 איבנ לכו איכנ ןבו איבנ ויבא םש שרפתנו
 איבנ אוה ויבא םש שרפתנ אלו ומש שרפתנש
 'וירוה 'ןרי ,(א'ער ויט יליגמ yn wp ys" ויבאו
 חושמל םדוק איבנ איבנל םדוק ג'הכ :ח"מד ג"פ
 לארשיל ןהל וחינה 479 ט"יפ תבש v" ,המחלמ

DNןיאיבנ 702 ןיאיבנ ןניא  jnפ"ס נ'רד תובא  
 .'וכו ןמאנ vy ןה וליא איבנ ארקנ mew ^ דיל
 A7 Cab ץובקהו :'ט "יחספ (ntn הבקנלו
 םהל ואבנתנ תואיבנ עבשו םיאיכנ הנמשו העברא
 :םיאיבנ יופס כ'ג וארקנו .'וכו לארשיל
 yi" םיבותכו םיאיבנו הרות :א"כ 'ליגמ םיאיבנ
 ב"ב ,(ךינת ת"ירב) ב"עס ו"טד ז"מפר תבש 'ורי

 (nia טשפומה םשהו — (DN לש ןרדס :ד"
y senט 'טוס :'ס "יבוריע : ח"לק תבש ': 

qm ugידחנפ בי וב  NUS marco 
 n /a) "0 תפומ ןיא ד"ע ח"מד Ye 'וירוה "€
 רידמב) rv 'פ 'כרבה תאז 5D" .האובנ אלא
 :ל"ד א"יפ 'דהנס 'ורי ,השמ לש ותאובנ (רייפ

anmsידי לע םיאיבנ 'ג ר"להק שיר ,הימרי לש  
 ןמצעב ןתאובנ ולתנ ןירתנק ירבד ןתאובנ התיהש
 ץובקהו הימרי ירבד סומע ירבד תלהק ירבד ןה ולאו
 יפמ איבנ (nis ולבק םיאיבנה לכ י'פר ר"קיו
 תוכמ ^? איבנ :האובנ ןינע דועו «s איבנ

Ysוכו ושנע המ אטוח האובנל ולאש ד"ע א"לד ' 
 ח'נש 'ר 'קזחי pon' ב"שת זמר יילהת 'קליב ה'כו
 הנוש 'פ  כ'רד 'תקיספב ונינפלו 'תקיספה םשב
 ,('מ הרעה םש בישר (y רחא רמאמ רסח :ה"נק דצ

 ,ר"י תומשל 'קנוא 'גרתב ה"כו אָהּויְבְג ס"לבו
 ליבקד 'א vb ילשמל sn ;השמ (nva א"ל
 לתמ א"'כ ,ד"כ 'רמבל 'א י"רת םייוניכבו אתויבנ
 snm מ"לב ומכ לעפהו ,(היתאובג ^i ב"ב) היתויבנ

 חצר איִבָנ - (ביִנ =) בנ

 ןילכתסמ ןותא ןול רמא חילצמ שיא יהיו (ו'פ פיס)
 ה"יחא]* = .היבינב ('הט לכתסמ אנאו הילעד המ
 י"שרו .'ב רכפ ע"ייע היבינ ןורכפ ר"בב םש דועו
 .ז"ל 'ורוכב י"שרבו 1973« יבינ זעול .ג"ם ק"בל
 "יאדכו שיביצניז ל'צו ש"בצני זעול ןיטוח ה'ד
 םוקמ gencives צ"לב אוהו יככ ^m .ח"כ ז"עב
 היד ז"עב 'ופסותה voy ושקהו םיינישה בשומ
 «iy בשייל ךיראהו םשל ןושל אפרמ Uy יככ
 יזעלב ל"מר השעש םיקולחה בטיה ש"עו י"שר לש
 החל b אלו 'א 'ורי 'נרתו qm ןדינב י"שר
 pan כ"או היתסיל יבינ ןורתנ אלו 01 ,דיל םירבד)
 ;'ז ,ח"נ םילהתל 'גרת ןייע דועו - n5 ןמ החל
 ל'צ יוביכ oun ד" ,'ל ילשמל ;ז" ,ט'כ בויאל
 הטישפבו (יוועל לצא) 'גרת י"כב 'יאדכ יובינ

 — [תירוסה

 הנמנ ד"ע 2/33 ב"פ יאמד 'וריב (ריע םש) בונ *

paתורייע  wx omn33 בונר ע"ייעו ^ 

 .'תפסותה

  N32יפל)  ^bםינכ יציב אוה אבנא 'עב דחא 2/81
  iע"למ  (Kopfschuppen eeאבנמ עמש את

'y3 C אבנא 'עב ונשריפ רבכ )56875 ריזג) אייח 

 ל'זו ה"יחא]* .אביני  m3אביני :ב"כ 'ינעתב

 יילוח) םדה יוסיכב ןניסרגד תעלות  Caהיל לפנ
 הינתיכב אבינאי .אייח 'רל  72 ^i psi ^bאוה

 'פב סרגד אה ןוגכ 055 .ןימ והז אכנו אבניכ
 הנומש  mussתבש  Grpםינכ יציבו ןייופטה

 ריזנב) דועו  CE"5כ'או ש"ע 'וכו היח אבנאמ ש"ת
 ש"ע אבגא 'עב וניבר ש"מל רוקמה אוה "יפה הז

 ןינעבו אבנ א'ס 22 נ"שו  ON "iף'כב  UNתיבב
 הככ םעפ איבה ןכל וניברד ודיב איפר ואלו ןה

— [t^m אכני ע"ייעו הככ bye 

Nw;מ"למ)  anm ^bםיהלא חורב עפשומה אוהו  
(Prophet, Verkünder des Gotteswortes 

 'קיספ) ומחנד 'תקיספב  i3רצ  Coopתליגמבו

 ךדיעא המ הכיא ( nb» G^ ,/3 wwםיאיבנ

 םיברעה ןיב דחאו תירחשב דחא םכב ('יתודיעה
 | ואיכנ mnn לכ יאיבג לכ דיב 0^ 0 sm יאנש
 א"יפ ירהנפ) [ימלשורי] ןיקנחנה ולא 'פבו .(*ביתכ

Ge $5דחא איבנו  jprאיט לא תיבב בשי  a^ 
 הייחא]* = .לודג ןהכ היצמא הז ('(ימלשורי) (איי

  (iנ"ונב 6 .ונינפל ול  wnב"ה י"כב )5 .אבנא יעב היכו היה אבניא אהמ  NNעיייע דועו  N23היאר וזו 55

 יקיספב )* 0222 ייגה רקיעש אבנא יעב שימ  (9  onmuynיקליב אבוהו שרדה הז איבהש םש 02055 ק"ררב ןייעו

 .יתהגהש ומכ ליעל ךייש (* ,יתקיספה םשב רילר זמר "יכלמ



 - אתו * = איִבְ
 רדה גיבנ הרבק (קלחה 'פ («ne ט"מר זמר 'ר
 'אצויו ותטלפ :גבנ ש"פד י"שרב ה'כו גיבנ הרבק
 mp ארבקיא אלו הרכק ג"ונבו Cep 'הנפ פיד)

 | — [ארבקיא אלו

mim =( 222אשר ץעה ןמ ץבצבתנש המ פ'לב  
 (םדוקה 'עמ Trieb, Spross, Zweig המודכו ףנע

 רב nb Cry) ייחספ) ןילוצ דציכ 'פד ג'רב
 ה"יחא]* mm רצנ 'יפ .ירטיק היב mos ( היתש
 .ל"נה ז"ואב «mU התנש תב העיטנ b^ י"שרו

bob smרומאכ ] — 

 .םקדבל ע"ייע (פוקרבינ) סוקדְביִנ *

 po di yis nep םע ףררנ אוהש ל'גו הָבנ *
(enfachenןאיעו חתבינ . < הביג .'ם ק"ב  

 .'ב בל ע"ייעו ג"ע ה"ד ו"פ ק"ב v Y ק"ב 'תפסות

 (Rana ע"ייע זובנ *

 ,Geschenk הנתמ j^" ^B הָּבְזְבְג — זבנ 8
 "pp" הבזבנו ) 'כ) לאיגדב

 ז"י ,'ה ;'ו ב לאינדב ה"יחא]* | :החנמו הנתמ
 זבזבנו ןנתמ 'ה b/ 'ימרי anni" ןכו אָנְּתִמ לצא
 תייבזבנ ד'כ ,ג"כ 'ירבדל 'א י"רתב ןכו (ץובקה אוה)

maשרש מ"ואב טשריפ 'הו אשדקומ  n312)ייפ  
 ייל וז הלמ לבא הנתמ nibagyá הנשיה פ'למ
 הזו mr) jb עוטק ד'עפלו םייסרפה מ'ואב
 ישלב bakbakht ןמו ni שיראוצוה 'של ןמ בכרוה
 תרותב םיהלא ונתנש בוטה 'יפו baghóbakhta דנעצ
 רוצקבו C 2: השדחה פ"לב רמאנ ןכו .הנתמ
 — mb bm] )$5 22 ט'זמב רשואמה >< לי

  b qumתויסרפ תוכית יתשמ )5(
 ע"לב) ̂ ןמו םיגונעתב הלועמה

der םידכעבש הלועמו בוהא כ'או דבע (y 
  (orzüglichste Diener, Oberbeamter'פ ר"שהש

 לאינד לש ותכתא הז :םיגונעתב הבהא : תיפי המ
(r^ יה mex) אנש רצשלב לע אטחתמ היהש' 

 כ'באר בה ןוחאל ךתיבזבנו ןיוהל ךל .ךתנתמ
 ןמת השאר זובנ רמא  praאכרפיאל היל ןיחווצ

 mbb יתשמ הבכרוה הלמה וז .כ"או .ךתאזבזוכנ 

 : ב"י 'טוס ^un 'לינמ y לעפתנו לעפתה לגוומ
 ידהנס 'ורי .ה"צ : ד"צ .ט"פ ,ז"י 'דהנס : מייק ב'ב
 'תפסות הבוטל אבנתמ . .הערל אבנתמ : ל"ד א"יפ
 םא . . n'm רבד רוקעל אבנתמה ר"יפס 'רהנס
 אבנתמה . . תצקמ םייקלו תצקמ לטבל אבנתמ
 שקב חמכ ר"פס ר"מש ש'ע 'וכו yov אלש המ
 ,ותבוטב sow אבנתנו תואבנתהל אלש הימורי

Ye vp"(םילב היכו) יבנתא לעפתא .קספ ע"ייע  
 ;ב"י .'ט | ,ו"כ ^Y; ,ה"כ "מרי 'גרת 'א ,'ה 'רזע

 -- hnbm 3^ /3 םומעל ;'נ ,ב"ל

 ,hóhlen לולח ןינע לועפ ינוניבב קר מ"למ) בּובְנ
(bohrenהדשה תא אלו 'מגב ןיפתושה 'פב  

 הלותבכ םוטא ובל 'יפא ןייב ליגרה לכ 625 ב"ב)
 בבוני שוריתו n s) 7520 'אנש (' ותחקפמ
 ('ז חיל ;יח .זיכ תומש) mmb בובנ [ביתכו] תולתב
 פ'ש "53 ה'כו ה"יחא]* ןיחול לילח 'גרת
 הז ליגרה לכ רמאמה םדוק ג"ונבו 'ו 'ירכז 'קליבו
 ע"לב בובא הנבנ mbi .תוחול xui לש 'גרתה
 אלו העור zw רקנל qux כ'או הנק €«

 -- יד ,א חכ "סב 872/0915 בובה

 grosser כבנא .ע"יע לודג סוכ QU ם"לב) 22
(Pokal(ב"ער א"נ תוכרב) ולכאש 'ג 'פד ג"סב  

 ארודהמ אוהה ^« .איה אתכרבד אגבנ ('אלוכ
 ןיליגרו הכרבה רחא ןיבופמה 55 ןיתושש דע 8027
 | רמואש ימ שיו ,הכרב םוכ לכ רוזחמ תורקל םעה
 | — .אתכרבד (swim ןיארקנ ןהב רטעמד ילטנ

 .(*(ש"ע סוכ po אוהש גכנא ומכ ב'א)

 אסרומהמ <>" עלבו ץנחמ ץובצב ןינע ס"לבו 222
 םע ףדרנו .hervorbrechen, -quellen חתפנש

 xa יכוס) םיולה 'מגב לילחה 'פב (ארקמ לש עבנ
 יגבנ אקו אתרופ ורכיאד ןניזח אק אהו )5

aeoאימ יקפנו ג"ונב 28( — ) ^p Cםימה םיכפמ  
 תימרא לעובב 'מגב םיפרשנה jn ולא 'פב ,ןילועו

C» om)רדהו הרבק  cb nm)ץוהל האצוי , 
 הרבק גובנ רדהו הרבק םימעפ יתש ג"ונב ה"יחא]*
 «mi .האציו הצבצב י"שריפ הפיו גובג רדהו

spesיג יפל ' shררהו הרבק 'קו 'פ ס"ש  
 ( aהרבק  Fmה"כו .גבנ  "ya'ב "יכלמ .'קליבו |

 .אנבג W^ גיבבו ןעכנימ סיש יייבב בכ"ג היכ לבא אבגנ םיטב vm" יפדב (5 .יאה לכ ג"ונב )* .וחקפמ ןיי גיונב 1

y^"y m )+ב"בב ה"מגר ייפכו גבנא ומכ אוהו קפנא  :n'3רשא י"כ  "nיופסותו (5 | .אגליוו ם"'שב םפדנ ונממו  

 ייכבו .ח"פ רצ יכוסל ם"דב אבוה ייכ 'קליבו vys תיהאב ה"כו אימ יעבנ אקו וקיתעה ןיתשי לא היר : דימ 'ורוכבב

not pyטיכר ייס ייתספ 'ה ז"ואב ה"כו (*  viz)ןעכנימ י'כבו יב ס"ש  ram) mneויכב ה"כו )7 | .אגבנב קר  

 .אתש גיונבו יב ס'ש
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hervorquellen, her- ץובצב ןינע כ y'be) 02) 

hervor- —^ רמאנ םיחמצמו vorbrechen 

(Gprossenוןינעתד ג"רב ' GUY" COאכרוצ יאה  

 | טבג טבגר ןויכד אלק יתותד אדיצרפל ימד ןנברמ
^bולאו 'פב .(*דיצרפ 'עב  pnoisולאו 'טגב  UR 

Pamקימ)  CUye n^רדה אלד אלא ורמא אלו  E 
 אלו 303 ה"יחא]* .אצי אלד 'מולכ טיבנ
 p'w 52! אל טבנ רדה לבא טבנ רדה אלד ןרמא
 ןושל p^ י"שרו .אל טכנ רדה אל לבא טבנ רדהד

nexאצי וניבר 'יפ יפל לכא <> ע"למ כ"א היהיו  
 עקבש : (אגליוו סישב) םש 'ינעתל ה'טנר 'יפב ה"'כו
 / ע"ייעו עבנ = == bp ףדרנו 5 ע'למ אוה אצויו

 i] -- ב נב

 -ug hin הזח b b'bo^ (ליעפהו) לעיפב קר 023
(blickenהשלש 'מגב קלחב  piosיחנפ  

 האר האר אלו טבינש 072 איי אימ) טבנ ןב 6איק
 אלו ךילמ והיאד רכס אוה ותמאמ אציש שא
 םולחב טבינש b mue" קפנד םעברי אלא היה
 אוה (BI אוה אנת .רובס היהש המ האר אלו
 (הטבה ןושל הז ב'א) — .ירכב ןב עבש אוה חכימ
 השלש רמאמה םדוק 'וכו אנת ג"ונב הייחא]*
 א"מ 'קליב ה"כו ןינעה לכ ש"ע ואר אלו וטבינ
 : ד'עק imn .ע"ייע nean טשפומה םשהו ו'צק 'ר

zo uM 

à 2123221 ו"מ 'שרפ ר'בב (עודיה 533 ךלמ)  
 | | תוכלממלו רדקל (ה"מ פ"ס) םדא ארפ

 | MS יס פרל ,רפנדכובכ nam" .רשא ;.רוצה

 kd ר'קיובו qam רבדמב 6ןרצעש רצ ארדכובנ
 | Q5 wo ליכשמ יושא ךומסד 'שרפ ונות לא
 1 ןיוש בלכו תא ךמש רצנרכובנו תא רצנדכובנ
 41 (' אתלוקכ חפנ אבלככ חכנ ארבנ אוהה דחאכ
 HE תרזג ןינעב ה"יחא]* . ארוצרצכ (רוצנ
 1 ושרד הברהו .טשריפל מ"ואב yp ותביתכו םשה
 ! : ט"מק תבש ב"עס (i תוכרב ןייע ל"זר וילע
 1 :ח'י 3pn^ ,א'עס n^p ,י"שרב א"עס ד'צ םיחפפ
 :ב"ע 'ישודיק .א"יק 'ובותכ ב"ערו א"עס א"י 'לינמ
 ב"צ 'רהנס .'ג p" ג'פס CDD 'תפסות :ו"מ 'טוס
 .ט'פ br" ,א"עס ג"יק 'יחבז ,האלהו .ג"צ ב"עס

vaשרפ ' sbז"ל  UD UOצ ,ח'ס מ'מ ', 

vbהיכ (*  .אתלוקב  

vרצנדכּובנ — ךאָתְַּבזּּבַנ *  

 וניהו םידבעבש הלועמה 'יפו ל"נה תויסרפ

 ,רחאל ותוא ןת ץפח ינניא ךתלשממ

 'ורי Loos) לרוג p^ זכנ ינורמש 'למ) ןיזבינ *
 ינשפות התא לרוגב המ : ג'כר ו"פר 'רהנס

 ןוקסא סחניפו תא אלא רשכ ארד ןהה לכב תיל
pusילבבבו "וכו ןוכיניב  "mינא םא :ג"מ  

 יהנס ("b תולרוג 'קלי "53 לרוג םכילע ליפמ
 ילודג ינש ןהכה רז ע ל א ו התא "גה םשו Cro רצ
 .ע"ומב 'א סוטנפ 'עב שרופמ רמאמה ףוסו רודה

 אבלכ ךב ^bellen e) ע'לבו פ"לב ןכו מ'למ) חַבְנ
 Gr רג 'עב ונשריפ 123 rb) ייבוריע)

 'עב ונשריפ רבכ G"yD v2 תוכיב) יחובנ ma יחבנ
 רמאנ דועו ה"יחא]* Cea לבט) אלבמ
 ןילבת .ר"י 'ציב "משכה תכודמ לוקל הליאשהב

omaילבו ,ופש הילק לילצ וכפהו היילק חבנמ  
 םיחספב דוע "א בלכה תקעצל ונייה הליאשה

inpא"יו ב"עס ג"פ 'מוי ,אבלכ הב חבנ אל א"ער  
 וב ןיחבונ םיבלכהו : ה"מד m'b v ^v חבונ ףא
 ,םיחבונ ויה כ"פס ר'מש ,חבונ אוה ףא םירמוא שיו
 אבלככ חבנ mv 'p" ר"שהשו ג'ל פ'פ קיו
 ס'ט יחובג חבנמ YD 'וחנמ -- ,רצנדכובנ ע"ייע
 — )8 הרעה טיכש atm 'ב בח 'ע ךורעה 35 ל"צו
 ע"ייע : ג"ס 'הנס (א'ל n" 25( (זחבנ) ןחכנ ראותהו

 - [קתות

 לכו ברע aw) ץואמ pon א =) 533
 לכו ברע 'גרת «GU3 sh pm רדק יאישנ

 השלשל תקלחנ ברע yos 2/8( — .טבנ יברבר
 ןושלב ארקנ י"אל ךומס ןושאר לילנ תולילג
 ,'ס ייעשי) תֶויְבְג יליא ירבע 'של ןמ טבנ םימעה
 םימעה 'לבו רדק ירנע 'לב ארקנ ינש לילנ ('ז
 ברע םיטע 'לב ארקנ ןורחא[ה] לילנהו ברע רבדמ
 וניצמ 'גרתב לבא ןגכ הקשמ הלכש ינפמ חילצמ
 ?ye" תויבנ 'גרת ה"יחא]* — 0522 רדק 'נרתמש

(Crתישארב) ינומדקה .טבנ  veישוריב ראובמ )6^  
 פ"ד א'פס 'ישודיק 'וריב ה"כו היִיַטְבִג Y53: ו"פר
 יעו טוונ yp mur ר"מ ם"ס ר"בבו ר"ער
 רעניוול ב"וור y" $3( ןינעבו האחתפנ 'עו תוונ

vmע"לבו 199  sop)הייטבנ לש םעה : | 
 — 2% 9 םצראב דלונש ימו ג

 רכובג תובית יתשב ws mb ריפדב (+ .ינליוו סישב חייר תטש ייפע וניבר 'יפ םשו (* ss svn )* :הימש ביח ('

 י'מבו DU יש יחנמכו םש ק"דר y ןיוו cows רוצארדכובנ בותכ אוקטבו ףלא ילב ע'פרבו מ"ק יייכב ה"כ (*

 .ןרעצש m'/p ייכבו ףלאב cwn תביתכל רתוי ןכתי הזו ןרצאש ics (* 202 70 ירזעל
 ן"יקירטונ ילב pen שרד פ"או יתנוי '8 ר"שהשב ןינעה לכ היכו הרצרצכ ג'ונב (* .ייל ץייפרשבו 'ציניוו s" ר"פדב

"yב"מב , 

 .רצנ



(nb33 — 553 — 31202) 

 .אקיזד ירמת רמא דחו 355 'עב b^ 322 ארמכ

 "תכדכ ריב והוטקלי אלו חורה ןמ רשונה "פ
 .הנאתמ תלבנכו ןפגמ הלע לבנכ C 5 ייעשי)
 תולבונ א"מ א"פ יאמדב ה"נכו י"כב ה"כ הי'יחא|*

menaלרע ' spםירמת לש ונייהו תולבונ ח"מ  
"nו"פ 'וכרב 'וריב תולבוג םתסב ןכו םש ש"ר  

 ןשיה 'מוחנת .םוולקנ ע"ייע ג"פר ר"דמבו i'ys י"ד
 תולבונ ןהב שי וזה הרמתה המ ^r "יס 'בדמב
 םכחה ברה ש"מ y" 'וכו רצואל םיסנכנ ןניאש
 ,אלבינ 3^ 'ח'ימרי 'גרתבו .א"מקו מ"ק הרעהב ב"שר
 T'y ה"לד ה"פ 'יעיבש 'ורי ןיתישה וב "יראותמ םגו
 ןיתיש ר"פס 'יעיבש 'פסותבו תולבונה ןיתישה
 vmm .תולבונ םתסב קר טרופריא י"כבו תולבונו

7vח"מד א"פ 'ורשעמ  vyדועו — ^ איה תלבונ  
 שלש r^p vs .תולפש ןינע גיל ייל ילשמ) מ"למ
 םולח האובנ תלבונ הניש התימ תלבונ ןה תולבונ
 : דוע םשו ד"מפ ר"בב ה"כו nav» ב"הוע תלבונ
 המכח תלבונ המח לגלג הלעמ לש הרוא תלבונ
 - ןיצצונ וללה ,ד"נ 'יבוריע לעפהו ama הלעמ לש
 Ty ו'נד א'פ ה"ר יורי .'ב px ע"ייע ןילבונ וללהו
 .ג"לד .א'פר "יעיבש 'ורי לעיפב .'ב לּוּב ע"ייע
 p" תבש ילבבבו ויתוריפ לבנמ :ה"לד ד"פ םשו

 — [ויתוריפ רישמש

 8% nb תיוג לכל ראות מ"למ (n53 —( לבנ
Leichnamהטיחשב 'לספנש המהב לש טרפבו . 

 £3 Cadaver) 3% ע"לבו אָתְליִבְנ ,אָליִבְנ א"לבו
 'ורוכבבו (Cn? r5 הלאשש השאה 'טגב ןילישמ
 אה GM 'מוא רזעילא 'ר 'מגב המהב חקולה 'פב
 'וחנמ 'ב 'מגב תוחנמב 'ג 'פב אדסח 23 רמאד
 רשפא יאש יפל הטוחשב הלטב הלבנ (גיכ 'וחנמ)
 הלבנ רשב תכיתח, b" .הלבנ השעיתש הטוחשל
 תאמוט הלטב הטוחש רשב תוכיתחב הברעתנש
 עגמב אמטמ ns ןלוכ meum ("ןמ הליבנה
 תויהל ןכתי אל םלועל יכ ('ןהמ תחא וליפא
 הטוחשו (*"אשמבו עגמב אמטל הלבנכ הטוחשה
 הליננל 6רש פאש יפל הלבנב הלטב הניא
 mnm החופמ יכלד איה יאמ הטוחש השעיתש
 - 'מגב רכושה 'פב ז"עב שרופמו הנימ התאמוט הל
 אינתו (א"ער "n ב"עפ .ז"ס :ז"ע) סותייבב השעמ

 הננתת ךירעשב רשא רגל הלבנ לכ ולכאת אל
 היורק רגל .היוארה הלבנ (איכ 0^ םירבד) .הלכאו
 mem הלבנ היורק הניא רגל היואר mese הלבנ

 mun לייומו ny "bs ה'כו (?  .םש (bU Jy אעליא 'רו אריז יר iim ח"מ איפ ילרע שירבו bz יייכב היכו ('
quייפ )  "oWתחאב עגונ  jbי פא א לו סייטב חיר 'יפבו '. (fכ"ע  pnym(אנליוו סישב) יציבל חיר 'יפמ . 

 ,רשפא יאש הייר .ג''כ 'ורוכבב י"שריפ ןייע איה אתשבש הזו רשפא יאש י"ככו עיפְר ראשב לבא ריפרב ןוכנל היכ )5

 ר'קיו ;'ל r3 55 ,ב"י ,'ח 'שרפ ר'מש | =
NS USBימ ישרפ 5,0'3535'1^ חי ני , 

 D' ,הנאתה 'פ ר"שהשב ;'א 'שרפ ר'בד ;נ"כ
yesךתמוק תאז 'פ ,יתטשפ 'פ , 'bיתרמא  

 'פ ר"כיא ;ג"פ 'בר תור ;היה םרכ 'פ ,הלעא
 א"פ ר'תסא ;יבלב ינא יתרמאו 'פ ר'להק ;הירא

 — [ד"פו

 סורפ וילעו .דונכ יושע רמז ילכ ןימ מ"למ) 533
 -Schlauchartiges Musik שבכ לש סרכ

Gnstrument mit Saitenינשמב : ג'י ןיכרעב ב"פב ) 

 23 .ט"יו וב ןירמזמש דונ 533 b" .רונכו לבנב
 ןכימ הילע (pw לוגע mes ןימכ יושע yy ונייה
 ל"צ] (דימת) תכסמב ןנתדכ שבכ לש סרכ ןכימו
 ויעמ ינב ,פרכה ונייה םילבנל ויעמ «Gr [םיניק
 m") יילכב ו"ט 'פב .ןיקדה ונייה 9 תורונכל
 pb לש לבנ p^ .יול ינב ילבנ הרשה ילבנ
 ה"יחא]* — .ןהב ןירמזמ ויהש יול ינב ילבנ תורשו
 6: הילק m 'גנא vo ץבוקכ ה"מגר 'יפל ןויכ 3^5

"ewהסוכמש לבג ותואב :לבנ יכ ןיברעב  
 pea היה לבנו כ"ע לבג היל ירק םרכה רועב
 ה"גד ה"פס 'כוס 'וריב אב רב אייח 'ר תעדל רונכ
 mb הז pa תוריתי ןימינ רונכ איה לבנ איה ג'ע
 אוהש לבנ ומש ארקנ המל אבא רב הייח ר"א

 לע ףסוי בר םשב הנוח 23 רמז ינימ המכ ןיבלמ |
cהיה תוריתי ןימינ ידי לעו דובע וניאש רוע ידי  

 ינשמ ןיתחופ ps ." 'יכרע .רמז ינימ המכ ןיבלמ = =
 'פסותה 'יג 'ייעו השש לע ןיפיסומ אלו םילבנ
 םשב םיימורו םיינויל לבנ םש קתעוהו ,ב"פר 'יכרע

àשס, עס  nablium, naulium, 6266, vxBAax, 

"ys | j|ש"מ  ma241 ל"ח ולש ע"מב ץערג 'חה  
 'ג ,ב"י ,'ז 'וינומרקה לע והיתתמ ןב "יעו האלהו = 3

 xia Dy אוה דחא 60 סואיכיססעה תעדלו
 םג וא) וז הלמ י"עו ל"גה 'שורי םע םיכסמ הזו

ofaינקז 'ע וקיתעה ' bs;א'ש)  ^ wm ymיי , 
 ;'ג /'פ bnnb^ םליקעו n nb ;ve vb) י"הד ;ביי

 — [ג'כ ,'ה סומעל

 vom ןליאה ןמ םירשונה םירמת ni3b =) לבנ
^p לבנ ט"למ Baume gefallene Datteln 

 חמצה חיל תשימכ ןינע  Gwelk werdenרציכ 'פב
 תוכרב) ןיכרבמ  by: Coהנובלות.  'רטג ( CUיאמ

 « mbiדח ('אריז 'רו אעליא 'ר  sewילשוב



uMקודו רוד קלי  

 0 עבנ' — )235 -) לבנ בש

 ארקנש pibus לודיג ןורכזל יכ רקיע ל'נ 'קליח | .תוקלמ moy son וניא הלכאש ימו הלבנכ האמטמ
 pw" 101 Yn ר'טב ז"מיר y" גחה וגח 606 | הלפפנש לכ (ביל) ד"מ ב"פ 'ילוחב «n3 ה"יחא|*
 ץובקה po: omm 960000% "bb לוכז ראובמ | רחא clm יוארכ התטיהשש לכ הלבנ הטיחשב
 offentlicher 7080- symbolae "ins 000000 | 'ולכאמ 'לה ם"במר ןייע הפרט לספיל הל םרג

 'וחנתה 'יגכ םולינ לש חוב ז Dv הזו sehmaus | רשב .ה"לד T'b "עיבש v^ .ח"לה ד"פ 'ורופא
 לובזו לובנו .ןילבזמש ^m in ז"ע יפסות ןייעו | .טשנ ע'ייע אתליבנ .ג'יק םיחפפ .י"ק 275 ,הליבנד

BUD v2היארהו 5«( תלמל בורק אוהו ,אוה יאנג 'של | ,'וכו הלבנה רחא טוהל היחש בלכ א'פ  
 לובינש ינפמ mon אל השא :ט'לד א"פ ז'ע 'ורימ | .ה"מד Te 'ומורת 'ורי .א"מד כ'פ ז"ע 'ורי ץובקהו

ni»וריב ה'נכו .לוונ 'יא ז"מ א'פ ק"מבו הל אוה | םישנא ירגפ לע מ"לכ רמאנ דועו .תופרטו ' pw 
 הגימיה ןישרופ לכה המ ינפמ ג"ער ג'טד v0 | ,ו"כ 'יעשיל v gm ;ג"כ ,א"כ 'ירבדל 'גרת ןייע

B^ד"כפ ר'משב שרד ןכו  pyלבנ  "Dםשו .ער הלובינש ינפמ (לארשי לש ז"עמ) | ו :ביל  mp 
 v ה"כו והילבג והאצ : ונבעתת בעת 'א רומע | הטיחשב תולבנ ןינעב לעפהו — 'וכו (nios ושעש
 דועו moii והיצקש : םשו ,ד'ע MUT מ'פ now | חכמל המהב רסומה b" ק"ב 'תפסות לעיפב
 .ב'לד טיפ 'יאלכ 'ורי לוונ רבד לכ לע רמאנ | Ub 'וכרב 'ורי :לעפתנו לעפתה ,'וכו הלבינו
 vp .ר"דמבו וכח 'פ ר"שהש ,יונאמ ןולבני אלד | .ה"פ : א'פ r^ ,התטיחש לבנתת אמש  .ד"יד

 .המצע תא תלבנמה םש ר"דמב ,ומצע תא לבנמ -- [וריב הלבנתנו טחושה
 'ייע (qva ר"בב (ל":ה ילשמ) תלבנ oW שרד ןכו |

 ירבד לע ומצע לבנמה לכ : ג'ס תוכרבב ןכו ליעל
 b" הפ רושקב הברהו .'וכו אשנתהל ופוס הרות
 ,'וכו vp  לכנמה לכ arb תבש הנונמ רבד 01

 ויפמ הלבנ רבד איצומו ve לכנמה לכ sm 'ובותכ |
 ר"קיו .הפ mb») ow תבש טשפומה םשהו ,'וכו

mb05« לבנה שרד  (n0םהיפ םיטרופ ויהש  
 וגייכ .םירבד) רבד תורע T'5 'פ םשו .תולבנ ירבדב
 'כסמ noa33 ט"לבו .הפה לובנ הז רובד תורע "יט

 הלבנב רדה :םשו ,הלכנ "0378 ב'פ ץרא ךרד |
 ראותהו — .'ג בלכ jy ח"לפ ר'ב .ותשא םע |

 תיא :א'לד א"פס תוכמ 'ורי ץובקהו 523 מ"לב
 6:א"יק םיחספ) הימש לכנ לבא "וכו ןיגס ןיִלּבְנ
 mb ונינע ps bus י"כו ךורעה "נכ ליבנ וא
 יפלו .[אדסיא] (ארסיא) 'עב ש"מ "ייעו גשומה
 'וכו ןירוריפה ךילשמ . . 'עה תלחתב וניבר "פ

 — [רשונה "יפ 'ב 53( 'עמ אוה ילוא

 -Sehlechtigkeit, Ver תולפש pay מ"למ) (' לבנ
worfenesותחפי אל 'טנב 'יחספ יברע 'פב  | 

 ישק אתיבב ארוושנ] )2/90 א"יק םיחספ) ןל
 ,הימש (*ליבנ אתוינעד ('ארש ('[אתוינעל

^bןירוריפה ךילשמו תפב לזלזמו לבנמש ימ  
 רש voy ררתשמ םדא ינב ילגרב ןיסרדנו ץראל
 םתוא (דקנמש ל"צ] (*(רקנמש) ימו תוינע לש
 שרופמכ תונוזמ לש רש וילע ררתשמ םעינציו
 | ארבג אוהה 6ה"ק ?Y" .רשבה לכ 'פד ימג שירב
 'פ ר"בב .'וכו אתוינעד ארש הירתב רדהמ הוהד
 PD" 'צילח תוצמ 'פב 'וריבו (א"פ BU ("ב"ם

nb») bw GU"םרג ימ יל ייל ילשמ) אשנתהב  
oqלבנתהל  svn omךטצע תאשנש ירי לע  

 פולינ לובינ pv inm םויהכ יהיו Cip 'פבו .ןהב
 | יפדבו ה"יחא]* — .הניכ 'יפ תוארל לכה וכלהו היה
 לובנ םשב םייוצמה an הניכ ל'זו my 'יא 'מא
 |  תובית וטמשנ א"פדבו ב"ר תפסוה קפס ילב אוהו כ"ע

 תרקה pa» es orm םילב ןכו מ'למ) *v23 | .ל"גה תובית 'ילו (רפסה ףוסב ילש התפמב «jy ב"א
 : א"מ 'ירדנ sprudeln, quellen) ורוקממ םימ ym לבז .ע"ייעו ךורע י*כו 'ינושארה 'יסופדב

Cnmגרת .'ב עמ 'עו 'א םדרב ע"ייע | .סולינ לוביז םוי "גה ו"פ 'בר 'תקיספ נ"שו ' ys bmילשמ  
 םיקיפאכ ,עבגר 'טישפבו עיבגר אלחנ (ר יח" | בשיו 'וחנתבו mm לובזו לובינ bv ר"שהש 'רבו

"bט ' pv ^i]בשיו 'קליבו היה םולינ לש וחובז  | COnmלעפא .אימ ינקפמ ןיעבנ 75 'נרת (ד ,ויכק  
 2'3 א"עס א'צ 'ובותכ m דר yvy :ה"כ "נעת | orn www :ו"ל 'טוסבו סולינ לוריג ov Yep 'ר
 היתעבצא ןעבמ אה .ח"פ nam .'ד לס pep :א'נק | "גו .םהלש sy תיבל ןלוכ וכלהו היה םגח םוי

 יכ היארו ןאכב וניבר Bop" לע יתמלשה )* .םדוקה yb ךשמה on) י"כו ע"פרשבו ומצע ינפב 'ע ןוכגל ו"ופדב )!
 (ביר יא'ח) ארסיא יעבו ארסיא ג"ונבו יה רס יעו יב דקנ יעב ה"כו )? .ךרעה הז לע רוושנ 'עב וניבר mue הממ ל"צכ
 ריכנ יתחגה םשו ליינה 'עב שיימ יייעו לבג (ism סיש ייכב ג*הכו (+  .ןוילעה לילא פ"לב 'יפ ארסיא ל"צש יתהגה

 ע"פרבו י"כ לכב ןוכנל ה"כ (* 25 דקנ 'עמ תכומדכ תלדב בוט רתוי לבא רוקנ ל"צ רוקב פיש י"כ 'יגכ (5  ,ם"למו
 ,ת"פ יפ תויהל יוארהמ וניכנפל הכמנש הממ הרתי nns השרפ הנומ וניברש ינפמו ונינפל היכו (? yp ס"טב



 303 (אָּתְשְרְבְנ — שרבנ — «22*

s'yל'נה ס"לב הלמה ןינעו  wenךורעה 'יפכ  
^b cvילה ז'ואו היילפ ע"ייע דועו תובושת  

 - (ג'סק "Dp" 'וריע

m3» *ע'למ ילוא)  oץובקה  sU! SU!תויונח  
 Behültniss םיטח רצוא םגו םירחוס לש

(von Früchten oder Waarenה"פס "יבוריע 'ורי  

 nv333 ידי לע הל mom הלוכ תא ךלהמ .ג'כד
 יוועל 'ה p^ ןכו תורצוא 5s ע"למ e^ ילוא

 .םינטק םילקד ע'הק לעב 'יפכ אלו

 'עו 4 הרעה תוילטבא ע"ייע (cvy ow אריבנ *
 ,אירובנ רפכ םע אוה דחא ילואו .'ג רמנ

 | רפכ שיא ארקנה בקעי 'ר דלונ DU רשא הירובנ
 :ד"ק רצ י'הבמ Cep (eum) ,הירובנ) אירוכנ

yuףיפוהל שיו  "vד"ער 7^3 ט'פר 'וכרב  
 ס"שרהמב ג'הכ אירובנ רפכ שי א בקעי םגרת
 אירובג ס"טב ספדנבו ו"ט D npn^ ןשיה 'וחנתב ה"כו
 .ב"שר ש"מ 'ייעו יארובנ ל"צו יארובג ז"פר ר"כבו

412 "X bw "mini 

 ,kühn ףוצחו חכ ץימא 2 ם"למ ל'ג) (*'אזרבנ
stark, verwegenא"ס (םינפב 'ייע דועו  

 ש"ע ה"יחא]* .אפא 'עב ונשריפ רבכ אזרפנ

 ג"ונבו .ו"'ט ל"צו .ט"ק ק"ב ד"טב ג"שו .ט'ר .א'חב
nne)אזרבנ וגיבר "יג יפלו אירפנ ם"ש י"כבו  

 מ"למ אוה יכ ל"נ דועו 6 ל"נה פ"ל אוהש 5^
 ארקנ ןכו הברה םינווג ול שיש ימ םידורב ןינע
 !yix 953 ןינע ןכו won אדרב ס"לבו 27 ע"לב
 !yix אזרפנ ףסוי בר bv" nb" הזו עבצה םש לע
 קתעוה וניבר "יפו NEN ע"ייע והנינ NBN והייורת

^paפישב) ק'בל ח'ר  y'"y my» Guo"סלדרב  
 ( ;z'n[(.ויפק —

(Teich i$, y'53n273 5/53) n2?22 '275  ^( 

 'עו יב עקב 'ה ךרב ע"ייע .'ח ק"מ .ט"י
 עיקבה הז , . תכרבנ ד"ע פ"ד א"פ ק"מ 'וריבו .אהיג

"unק"מ 'פסות  SUED 

 .םקרבל 'עו סוקדבנ ע"ייע סוקרבנ *

 שעל ע'לב אָּפָשְרֶבִנ ם"לב אָתַשרֶבֶנ — שרבנ
 הנוממה םהל רמא 'פב Leuchte) הרונמ
oi ov)לש תשרבנ התשע ומא ינלה (.ז"לד י"ט  

imלע  nneלכיה לש . ^Bןנימגרתמרכ רג,  
 דקפא ^O ייא ינפצ) my םלשורי תא שפחא

 מ'לכ הטודכו הניב חור תרקהל לאשוהו -- אמד
 ילשמל ;ב"י v/ םילהתל 'גרת ןייע 'גרתב ןכו

 יותלוזו גיי ,'ג ;ב'כ ,'א

 | הילימיפא ע"ייע :מ"ד ז"פר ^31( 7 0( העבנ*
onm)ט"יר .), 

 לאשוהו aufwerfen הלעמל ךילשה i ע"למ) 333
 דציכ 'פד ג"רב aufwühlen) הריתחו הריפחל

 .('זיתהו הפשאב רבונ mme qunm Cr p לגרה
 .הנירבוני 'גרת 0? sb םילחה רעימ ריזח הנמסרכי

das )2:% gros) aS עילב 453( ס"לב) רבנ 
grobem Zwileh ühnliehe Fasergewebe am 

  '"y Grunde des Blattstielsצ'נלפפ ףעל 117(
C תלימ ילכ G'yo ל תבש) ןיקילדמ המב 'פד 'מגב' 

 רב ארבנ  ^b spשארב לקר  spוב שי ולש
 ויביבס תוירח  paומכ ביבס ול שי תוירחל תוירח

 ןישועו ברעו יתשל בורקו גראל המורו הבע דגב
 בורקש ארבנ לכ ןהמ הלעמל םירוושל תורסומ ןהמ

 רתוי הלעתמ לקר לש ובלל  vnsעיגמש דע
 ייבוריע .ו"ל תוכרב) ןנירמאדכ ארוקל  Cmsארוק

  mmm mאוה ארבנו הטדאה ירפ ארוב רמא
 םהבש םינוילעהו וילע ךורכו ארוק לש ותפילק
 אימודו ארוק רב היל ורק יכה םושמ ארוקכ םיכר

 " moהז תלימ ילכ  ^pרמא 'פד ג"סב .תובושתב
 דחד אלקידב אחכתשמו 6'צ תנש) ןיינמ ע"ר

""D  ןיא .'מגב ןירבעמ דציכ 'פב .ארבנ מודרין 
  02שי ארבנ דחד אלקיד בקעי ר"א אליגרנ יאמ

 אלא ול ןיאש לקד םישרפמ  ns myולא 'פב
prm ארבנ G'yb אינ יילוח הלפנ 'מגב תופרט 
"pa לבא ה"יחא|* | .לקדה רקיע ל'ז ח'ר 'יפ 

 ביפ ח"ר 'יפ :'צ תבשב " bוהושריפש שיו
 יכ ימד אלו לאעמשי 'לב ףיל אוהש אראבנ

wi ח"נ 'יבוריעל 'יפבו כ"ע ארקנ ביס אראבנ, 
  oemבתכ  b'nדחד אלקד . . רמואש ימ שי

 יכ רקיע 'יפה הזו כ'ע )5 ל"צ] (ףילז) אראבנ
  INS"אךכ אראבנ אלו ייגה רקיע רז  ubס"שב

 ייפבו  nm'יפבו  rmייצקועב  vומכ אוה ם"לב (בימ

  aאמיקספא 'עבו ('ע'לב  anmיתשריפ 6ר'כר
 "ילוחבו :'צ :'ל תבשב י"שריפ ביס ירי לעו .א"עב

 'וריעבו ש"ע םש  DUלגלגתמו לדגש ארבנ י"שריפ
v» ץבוקב| ןילוחל ה"מגר 'יפבו 2 לקדה sib 

 לקדב לודג א רבי ג ל"זו יתאצמ (א"יש ףד יקילייגנא

 .תלימ ילכאו גינגבו סיש י"כב (yu (*  .ומטוחב קיזהו ריבונ היה א'פס p/3 'תפסותבו pum זיתה הנקסמ יפלו ('

 .תועטב b^5 ב םשו אפא יעב ספדנש ומכ \ ,|;2 .ע"לבו )5 .ארבכ ימאו 'סאב יפרב (* .ליכה םוקמב ףעלל צ'גלפפ יייע ("
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 .(" ביגנמו .ליבטמ em) vnb :'כ 390 שדוקב
 ישמד (.ד'כ מיב) ןועמש 'ר 'מגב תואיצמ ולא 'פב
 הנהו .שביימ b^ .הירכחד 6(" אמילגא ביגנו הידי

 ה"חא]* 0 .וביגנ אהו 'גרת ג'י ייח תישארכ) וברח

 133 :םימה וברח םש ןכו ובוגנ "יסופד הזיאבו
 Ow ,ןיבוגנ םילכוא ב"עס 'כ 'גינחב ה"נכו .אימ
 ^3" :ז"ד ה"פר .תבש v^ .הבוגנ די : םשו ,ד"כ
 uy" .,'וכו ביגנ ודכ ג"ע .א"לד me "יאלכ

TIEDל עי פ ב .ארהנ כנייו . . ארהנ בגנו .ט"מד  
sunבגני ,הבגנמ :ד"ע ז'ע  ,ביגנמ ,בגנמ ל"נה  

 ח'כ פ'ר vpn s ץב y'"y .ה"ע םשו ,ןבגנמ
 השבי ונשפנ .ץראה תא בגנמו . . הבגני אלש דע
 לעפ תיאב .אכגנמ אנשפנ 'א י"רת ('ז יא" ידמב)
 םילהתל 'גרת .ביגנתת 'ט ,'א 'ישארבל 'א י"רת

apל עפ ת נ ב .ביננתיא א"י ,ד" בויאל 'ט  ^v 
 .ץראה הכגנתנו mb vpn .ז'סד Yo תינעת
 םשהו ,'א רתכ ע"ייע ביגנה : ג"נ 'וריע ליעפהב
 'א 'ורי m :'ד 'טוס םידי בוגינ : ד'ע ovy בוגינ
 (ט"כ ייל בויא ברח יגמ .אתביגנ )^ י'א NOD" השבי

 — [אבגונ ןמ 'גרת

; vor, gegen. תמועל ינפל ומכ ייפ won T3 
maj םוקמל אשנתה 99 ע'למ ל"נ לעפהו 
von dannen התימל יונכ אוהו sieh erheben 

F3) Ty3 אהי המכ 'מגב ןיפתושה 'פב (gehen 
 ^ Cל"א אבה םלוע ןב והזיא המלש תא ולאש

 דובכ וינקז דגנבש לכ ( yריב ייעשי . U^ Graיב
^p ריגניאו שלח עשוהי 'רד הירב ףסויד wn 

 ויבאל רטאו הרזחו ותמשנ החרפ ולאכ הארנ

 ילעב הלעמל םינותחתו הטמל םינוילע יתיאר

 םילפשומ הזה םלועב םינוילע ויהש הררשהו רשוע

 רמא םהילע םינוילע םש יתיאר םילפשהו הטטמל

 .(*רקיעה םש יכ רורבה אוה תיארש המ ויבא ול

 יתיאר ךופה םלוע םדיב הלבק יכ ושריפ םינואגהו
 ביב)  (emביתי הוהד האר לאומש  mepהדוהי ברד

  meonיא'כ ילשט) ול רמאו )15 החימד םושמ

 דש TB - (אָּחְשרבְנ =) שרבנ

 אתשרבנב ('ןישלבד המכ ןושלביו ןישולב

Cxתרונמ  smיתכדכ " (n /n (memלבקל  
 ח"ר 'יפמ קתעוה כ'ע ה"יחא]* ."א תשרבנ

pw)3 ימלשורי דוע נ"שו (אנליוו b)ןירת (.א'מד  

 6 אתרבנוק רמא דחו אתרנמ רמא n" ןיארומא

 כ'ע סרפמל לבקל אתשרבנ לבקל סליקע 'גרת
 — (ע"ייע ,Aaumác 68% םרפמל לי"צו

Gra- ץראב הריפח ^b nikanta (דנעצ 'למ JN22 
  ben, Eingrabungלעפמ  nikanשיראוצוה

nekánןשיה יסרפ  Qiiganרמואה 'פד 'רמג שירב )*  
 וובחל ומואה 'פ בו (.ג'ק ג'ב) רוכ ma וריבחל

 aro) יישור | תב" by "מב בש דור
mi TNןישידק מ ןיא  np6 6היכ  

 'שלמ ןרובשא םוקמ b^ ורקימ אעראד ינאגנ והנה

ps Tv('ג ,יז ש"הש) רהסה  nu"תומש) תונגאב  

 "D' ג"סב .ןעמשמכ ולינה יומוקמב) םיעלש (יו ,דיכ

 ימ לבא G'yT איעס איס (p'3 רידל ןאצ סנוכה

 אעראד ינאכננ ('והנה ( יקספמ אל םימשנ

pbינגנ 'פ י"כבו ס"ש "53 ה"כו ה"יחא]* |  

posינגאנ םש 'ודיקבו ינגנימ ז'ערת זמר יתקחב , 

 ^33 ל"נה ב'בבו 'יכרעב ןוכנל לבא ינגאב ק"ב
 ץבוקב) ןיכרעל י"כ ה"מגר "פב ה"כו ינאגנ וניבר
 אערא ינאגנד םושמ b'n 6 ח"מק ףד 'קילייגנא ייכ

 ידכ םימ ןהב ןימישמש הדש לש םילפס ורקימ

 nh» ^b ןכו כ'ע הדשכ ןיבשחנו התוקשהל
 B^ ןכו ינגאכ סרג םשו עקוק לש םילפס ב'בב
 תונגא 'למ ק"בבו 'ישודיקבו םשו pensi י"שר
 ימושרה פ*למ םא יכ מ"למ ונניאש ןוכנ רתויה לבא
 הריפח ןיעכ םיקומע תומוקמ ונינעו 'עה תלחתב

 י"פעא «wu לש ש"י ןרובשא ונייהו ץראב

 המוצע היארו -- (' ל"נה מ"למ רמוא רזג אוה םנש

 יצירח ב"בב .ס'ש "5 סרנש הממ ישוריפל

 — [אעואד

 (ויט ,יא ייטפש) תושבי ןינע 23( םשה (sos בגנ
 רמוח 'פב trocken sein) 22( לעפה ס"לבו

SU Ro Ra 470 7 Dב  

v3 ma (!ייפבו טייק  meאתיבנו ק ג"ונב (* = .ךורעבכ ל"צו ח"ר "יפב "יל )*  .ןישלבמד עיפדבו ,'גרתב היכו . 

 ה"כ )^ vem קומע םוקמ Olg השדחה פיל rwn 9 ןעללעצסימ סעלרעפ רועו 71 11 יטפויל ילדנעצ ןייע (+

 ימש םוקמב לבא ג"ונב (* .םינורחאה םינויצ ינש ייל ע"פרשב לבא יציניוו ריפדבו י"כב היכ (5  .הנמ ו"ופדבו ,ר'פדב

cov:ל"שרמהו "ינושארה ייסופרבו י"כב ה"כו (* .יקספמ אל םש ןיללוש  nunריכ ,איח ןגא ע"ייעו (*  .והנהד  : 

 ריתמ .א"כ ףדבו ליבטמו בגנמו ריתמ :'כ ףרב ג*ונב (5 .תירקיעה וז לבא ךורעה "גכ אלו bea 'חסונ יתאבה םשו

 w'y  בגנמו ליבטמ בע ייס (ןילרעב יפד) יינומדק יינואג ישתב היכו ביגנמו ליבטמו ררסה סיש י"כבו ליבטמו ביגנמו

 ה"כו m23 וינקז רגנו קוספבו ('*  .אמילגב ג"ונבו (:א"ל מייב (po י"כב ם"שה ןוילגב mi )€  .ךוראה ןינעה לכ

 ףוגבו 'ה "32 עיייעו .ינ ייחספב חיר ;p" ייא הזל בורק )!5  .(.גיכ דצ ביב ס/יר) האר v3 'קליבו pw vii תמאב

0iב"ב 'פסות ןייע לאומשב ונייה )1  .יישרבו הימגר ייפב כ*ג . 



 as ד - ד
 םוקמב ןלוכו הטמל הלעמלמ mm (" הלעמלש | המב 'פב שרופמכ לד תקעזמ ונזא םטוא )^
 אמלח (איעס «ne תוכרב) האורה 'פד ג"רב .םה דחא | רבכ (פש ביב) דול ינורה ,(' (ה'ג תבש) המהב
 רתוי 'מולכ תוקלממ p^ ("א דגנט wp אשיב | ג'ח גרה ע"יע ה"יחא]* .גרה 'עב ונשריפ
 ותוחא לע אבה 'טגב תורענ ולא 'פב .("ובל רבוש | קר רמאמה הז ןייצ וניבר הארנכו .ש"מו ט'לר

^b mmsתוכותכ) | 'יפ תודוא אלו דובכ וינקז דגנו  Co^תוקלמ אמלד הרומח התימד יאממ  
 לאשימ היננחל ("הודגנ ילמליא רמ רמאד רומח | ש'ע 'ה דגנ 'עב תשרופמ הלמה וז יכ דיגניאו
 לאילמג ןבר 'פב תומביב .אמלצל וחלפ הירזעו | םונקת ןידימת דגגכ תוליפת :ו"כ תוכרבב ה"נכו
 ןאמ ("דגנמ בר 6" "ישודיק שירבו )20( | ,םימשבש ויבא דגנכ ובל «jm .'ל pw .גלפ ע"ייע
 (OU האיבב שדקמד ןאמו אקושב שדקמד | דוד ןרמא ימ דגנכ ישפנ יכרב השמח ינה ,'י םש
 'יחפפ .תשש בר הידננו םש 'ודיקב :«n ה"יחא]* | דגנכ .המשנ רגנכו n'3pn דגנכ אלא ןרמא אל

"Dה"נ 'כוס  .ח"יק םיחספ .ט"כ םש ןייע : "eubתומכי .ףסוי בר הידגנ .ב'ג |  a'pותדננמ הכז אל  
 ןאמ דגנמל 'ה ,'ז ש'השל mn .י"שריפ ש'ע | :ג'ק 'דהנס .נ"שו 'א רדמ .ע"ייע mia .ג'כ :א'כ
 ליעפתיא ,!ארגנל גיוגבו יגרותמב היכ) 5355 בייחתיד | — [תוצמה לכ דגנכ .'ט ב'ב ,ולוכ םלועה לכ דגנכ

 JN בט ע"יע :ג"ק םיחספ ^N: תוכמ דיגנימ
 'ועובש ליעל ןייע .ב"נ םיחספ אָתְּדִִנ 872 םשהו

 — ['ג עקפ ע"ייע .נ'כ 'טוי .הידגנ ןמז .א'מ

N2723D schlagen, geisseln הכה "B (ס"לב 73) 

 ס'לב  nen(העוצרב)  (der Schláger'פב
 ל"א היתמש (א'ער (i" DUDD נ'רב וגהנש םוקמ
 םשהו führen, leiten ט"לב גהנ ומכ ם'לב) 722 | אפידעד היל sew ('ידוגנ רמ ("הידכנינ
 חגנש רוש 'פב Leiter) גיהנמ )4122 ארוגנ ןמ הרומח אתמשה רמולכ, b) ידבע הנימ
 ב'ג ק"ב) ןושארה והסכ ךומסד 'טגב men תא | 6בויב 337 אדגנא ונמימ אברעמבד תוקלמה
 ,("א דוגנ דיבע אינע לע איער זיגר דכ G0 | ןיאו ברה .לצא ןיצבקתמ b^ אתמשא ונמימ אלו
 ףאו 'גרת )^ (o0 cebw םהיטפש לא םגו | אתמשא וגמימ אלו ותאכהב ומיכסיש דע ןיקלמ
 אלו ר'פדו ט'ק י"כב ה"כ ה"יחא]* = .ןוהידיגנמ | רומח ?cl לע אלא אתמש היחת wow המל
 ןוהידיגנ ןמ ףא ג"וגבו ןוהידיגנמ לא ףאו ע"פרשבכ | אתמשה ךכיפל ברל mss ןיקלוח ps רומח רבדבו
 בתכו .ךורעב ל"צכ ילואו בוט רתוי 'ירפסה 'יגו | היל רמא 'וכו ( הי דג ג ד ירמאד אכיא ('אפידע

susידבע היל  mbאיה הלק תוקלמה  jbרפסבד טפוש אנשיל לכ (יד דגנ 'ע) ןמגרותמה |  
 7/3 N^ איגר סופדבו Uy דיגנ םגרותמ 'יטפוש | יוחמ (ביעס רינ יפיי) ול ואיצוה 'פב , "אתמשה
 ;ז"ט .ז"כ 'א י'הדל ;'כ .ט"י ,'ב "יטפוש 'גרת ןייע | הלעמש הכמכ ל'ז n "b אנדננמכ הדוהי בר
 'ומשל 'א 'ורי 'גרת אָידוְנ .ןיִדגְנ ץובקהו 'ד ,ח"כ | ינאו Caen דחא םוקמב האכה לכו הדירומו ודי

"nbsp3 ייטפושל ;א'ל ,ריל ;זיכ ,ב'כ | ךכ ("אנוברנ ריעמ ןשרדה השמ יברמ / rbהאלהו ; 
 קרפ יוחא ארפס ,ג"י ,'ה ;" .,'ו .ז" 'א י"הדל | ןייצחו הלעמל ןייצח םימד וניצמ אלו ןנישקאו
 .דוגְנ השעמה אלא (Ti הנשמה אל ם"פ א" | היד 'פסותב םש ןייע (yv וימ (oU ןנתהו הטמל

Grovesהזה  webליעל וניבר "יג יפל ב'ער ב'נ ק"בבו | הטמל 'זו הלעמל תחא רפה םדמ  wma)אוהו  
 יכשומ «^p^ ץובקהו «s ג"ונבו ירוס לקשמב | הדוהי בר יוחמ ףילצמכ יאמ ףילצמכ ןנינשו
 ,'ג רקב עו 'א רמז 'ע .ח"ט 'מוס ןייע תוניפס | nyuns שארש הטממל עבש םה ךכו אנדגנמכ
 'ורי  אָתְלְִנ ןינעב .'ב דג .ע"יע ב'עס vp מ"ב | עבש הז ךכ הלעמל כ"חאו הטמל הלחת עיגמ
 — [אתשכרכ ע"ייע b/7: א'פ "שוריק דחאו הלעמל הלועו הטמלמ הזמ הטמ לש תואזה

 הידגנלו (inim ב"הו ט"ק י"כב ה"כ f)  .םינואגה ורמאד חיר םשב םינוילע ה"ד ^c ב"ב יפסותב ןינעה לכ אבוה ('

 (m/s ס"ש י"כב ה"כו (+ .ידיגנ ג"ונבו קוחמל שיו ידוגינ רב דוע ו"ופרבו Dv ייכו ע"פרב ה"כ (* .הינידגינ ע'יפדבו

 אלא ח"ר 'יפב (* .בר יבד ע"פדבו ח"ר ייפב היכו irm טק י"כב ה"כ )* | ,הנימ ייל 'סונבו היב w pe^ ח"ר 'יפב

 כ"ע (5 = .היגידגנ ע"פדבו ?^n ייפבו םיק ייפב n3 )* .תוקלמה ןמ איה אפירע אתמשה ךכיפל דימ ותוא ןיתמשמ

pnymייישרו .ייחספב חיר יפמ  ^bייפב תמאב ה"כו (* .ע"בשפהב ןייע וניבר ייפ יפל הפי הלוע ייגוסהו איעב תצק  

 .ש"מו ש"ע ףילצמ yi וניבר ררגנ :ר"'ג ףדל ושוריפ ירחאו ביער הייר obl אנליוו ס"שבו א'עס ויט ףדב ימויל חיר

wy (7?איחב אובמ  OXI, XVר'יפרבו ביה ייכב היכ )!  animיייכב ןוכנל ה"כ )!* .הלעמ לש שיק ייכבו עיפרשבו  
 ה"כ )19 .ריגנמ ג"ונב )15 .יהודגנ ע"פרשבו ייכבו ריפדב ה"כ ('+ ,י"שריפב כ'ג ןייעו )5 .אגרגנמ ע"פרבו בזהו שיק

 ארדגנ ג"ונבו אריגנ ץיפרבו םיש י"כב היכו ט"ק י"כב
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 קיסא דוג 600 ומכ רקיעה ד ג ו הכישמ
 יביכ אימ תשקב ךשמ 'גרת ב'א) — .(" אתציחמ
 "ימעפ הברהו ה"יחא]* ,(אתשקב דגנ ויל
 ייעשיל ;'ג tb א"של 'גרת ןייע אתשק ףורצב

vpח"י ,'ה 'א י"הדל ;'ב א"י" םילהתל ;ט"י ; 
 תומש) וכשמ 'א v "ann^ ןכו .ג"ל m 'ב י"הרל

ona aaיארצמ תוועטמ ןוכירי ודוגנ  "byתליכמ ' 
"yךשמב  cw)א י"רתו 'קנוא 'גרת יי ^ ' 

 y pni ne) npnyno" ותלוז הברה דועו דגימב
 ש"מ ךייש ךרעה הזלו .יוועלל ר"תמעבו ןמגרותמב
 מ"בב 'ימעפ הזיא ה"'נכו .ש"ע 'ב דג 'עב וניבר

CU» Uyמ"ב ,דיגנמ  voלכשמ ע"ייע ב"ער . 
»ys mo €ד"מ 'ורוכב .אלכימ הינימ ודוגנ : 

 .'ב דג ע"ייע א"ער T's "יבוריע ,אמילג היל ודגנ
 םשהו — C חלשב 'תקיספ s^p 3'5 my: נ"שו
 n^ ,n/3) בויא ;יה Yap םילהת) ךשמ 'גרת אדגינ

 'קיתעה ןכו Lünge אדגונ ירוס לקשמב בוט רתויו
 אדגונ C יגיכ ;'ה ans םילהת) םימי ךרא 'טישפה
 בויא 'גותב לבא אדננ םשו םש 'גרתבו אימויד

 SUNT עיייעו ןימוי ירנונ בי ב"

D? ?) NT2) 1אדגנ ה"כפ ר"קיו (יטרפ  "DNפו " 

 רמא אוקמ 'יא ו"מפ ר"בבו ,םכח םש כ"מ

 ON ו'זוהמ !b^ ארקמ אדה ארבתסימ םש ןכו

snםש ר"קיוב 'יאדכ) ארקמד אדה ל"צ םכח םש  

 .(אדננד ארבתסימ

TA87122 ס"לב) אָדיְִנ  CODrechslerwerkגרת ' 

 ,יח ידמב ;ו"ל aeb (m :ה"כ (me השקמ
isיומרי  (mossשקנ ןמ השקמ ןיבהו  "yר"תמע  

 .יוועלל

 ,Vorspiegelung 'ד רגנ 'עב 'מושרה פ"למ) הֶדיִגנ *
(Phantasieו"נ 'יטיג :ב"נק תבש : CM 

 ,רקיעה הזו 'ד oui 'עב וניבר

n3)ומכ לעפה ראותו לילה תליחת אָהְנְנ ס"למ)  
 nia מ"למ וניבר bb: Nachts" "033 = יִליל

 רמא ('אנוה בר CS 'יחפפד ג'רב (םינפב ןייע
 אמוסל ןירוקש ומכ אוה ("י לי ל יונכ 'יפ יהגנ
 בי ושא ביבש «n אלו הג רקיעהו רוהנ יגס

CI onnםיחפפ ח'ר 'יפמ קתעוהו ה"יחא]*  

 וש הנ = ד

 132! sich hinziehen מ"לב ךשמ ומכ 053( דג
 Sich hinziehende Ebenen ןידגנ ץובקב םשה

 םייפש לע ךיניע יאש Büche) םימה תכשמהמ דועו
 וישרש «nou לבוי לעו .ןידננ לע 'גרת ('ב ,'ג יימרי)

mn €» 4€» pm»לע  nbus pיהושרש . 
 יטימ "Qn ,אימ ייעשי) םייפש 'גרתב ה"כו הייחא]*
 )5 ודימ ייעשי) לבי יִרְתַבְו )3 .'ז איכ יימרי ;'ט

 לחנ b^ ש"ירב ןירגנ ומכ וגינע הארוהה וזב ילואו

 הכישמ גשוממ זא תלדב אוה םאו ,'ה רגנ ע"ייע
 O2] prbp וא יו רגנ yr ם"ל ןבומב טשפהו

"bףלז דועו טשפנ  hinziehen, benetzen,תוג8-  

befeuchtenהזמו  CYףוליז ןינעבו -- ז"חא אבה  
 aw אתשבי לע ןידגנתמו 'ג TD 'יעשי 'גרתב

 — [םילזונו

 aus- "b םדוקה 'ע ףוסב 'טושרה פ"למ ל"נ) 73
T" ziehenמגב הבורמ 'פב (םינפב ןייע ' 

nsימולשת  ^ cro p^ imויתחת םלשי לוכי  
 23 ןיפתושה 'פב דיגניאו שלחיא .(' םידיגנ 'ה

"cnישארב) ףסאיו עוגיו ןינע  (vb mesגרת ' 

 ןיאש םישוחכ םירוש א'פ (' שינכתיאו דיננתיאו
 י"שרו ה"חא]* | .םידיגו תומצע אלא םהילע
 + + םיעיוג םידיגנ םישוריפ Cv ביכרה ק"בב
 .'גרתה כ"ג איבהו כ"ע תומל ןיבורקו ןישוחכ 'מולכ
 החרפו עוג י"שריפ דיגנתיאו שלח .'נ םיחספבו
 ה"כו ותמשנ החרפ ולאכ םש ה'ר 'יפבו כ'ע וחור
 joy ע"למ ריגניא יתשריפ םשו ,ש"ע 'א דגנ יעב
 "ישארבל 'א 'ורי 'גרתמ חכומ ןכו הלעמל תואשנתה

jnתקתעה ןכו אעיקרל קילסו ריגנתא ד"כ  yu 
yn ms mew)בויא  a5ו"ט ; OU v5דיננתיא  

 "323 ה"כו Tis ו"תה תעלבהבו לעפתא אוהו
 "יחספבו (םש סיד) דיגנתיא 'ירפס תצקבו ב'בב ס"ש
 דיגניא .ל"צו Tus 'ב י"כבו דגנתיא ייסופדב
 סרג G'Y דינק רצ «gb בר 'ע םלשה ןיסחויבו

 — (דיגנתיא תומוקמה ינשב

ausdehnen, zie- (הכיראו הכישמ ןינע ם"למ T2 
hen, hinziehenתובאב א"פב (םדוקה ע"ייעו  

 ךשנ הזיא 'פד ג"סב .הימש דבא אמש 72( 070
sm) CY» nmל"צ] (ילייע) ('[רמכמ] רסוחמ  

 pa» ^p דגני מו שדימ C sez יבל (* [ילויע

 ןאכ 'יא גארפו 'מאו ליסאב יציגיוו 'זיפ יפדב (? .סייש י"כב כיג ייא ןידיגנ ייגו ןידיגנ ויתחת גיונבו DU ייכב היכו ('
 סייש w33 ה"כו (* .רמכ יעב ה"כו (+ .יא רמכ 'עב הייכו ליצכ (* .ייל ר"פדבו ייכב לבא אבה 'ע לש תובאמ ןויצ םג

 ר'יפדבו ו"ופרב היכו דיגנמ ט"ק י"כבו (.ד"ק דצ מ"ב םיד) ס"ש ייכב היכו ביה י"כב היכ (% .יפד יב 321531 רמכ יעבו
vasoדגנמלו שדימל ג"ונבו . *) més8 .דגנ ס"טב ע"פרבו ביה י"כב ןוכנל ( yvyיב דג . *) ר"פרב v3ת'ב )19 .בר  

 b" עיפדבו י"כ לכב ןוכנל
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 ץוחל םיתב ינהב והנילעמד אהו
 תיכ םע םתסכ ןיוכמנןיא דבה תיבט
 ריעל חותפ רעש תיב 'מולכ שרפיש דע (דבה
 mitgebracht קיתעה ל"מר ה"יחא]*  .ואגל ונייה

peד,ר פ נ ,יכ יתמגרתש ומכ ןוכנהו רחש ול  
 ( AUS ם'לב p wpni^ אוה הלמה וז לש
 die 4. Lit. der לעגעיפש ןייע סאכנ שיראוצוה

Parsen1342 סרילואו 434 דצ  ^b ILתואר  PY 
 וא וניבר 'יפכ חותפ רעש m3 הליאשהבו הטבהו
 :nob ם"בשריפכ ..החיתפ Ss ה"מגר 'יפכ ןיחותפ
 ףוגה ייונכבו ,CAR US Jal הבתכנ התיח הנשיה
 ונייה םטבהו םניע תואר b wepna^ רתסנ
 ב"בל "5 ה"טגר 'יפב 'יא ws 'יגכו ' םתחיתפ
 .והייקחגנ 'רו 'פ ם"ש י"כב ה"כו (' והיקחגנ :םשו
 מם משכו Np חיננד 21732( Gp רצ ביב סיד)
 ןושל והיאק (b^ דבל והיאק םנ "נה וז לצא
 yon יתאצמ קחננ וא אקהננ הלמלו !ןתדימע
 p" ד'עפלו יל אחיגנ אל ('ציניוו יפדבו ir ק"מב
 כ'נ הז יכ יל ךבל תנווכ אל ,יב תחנשה. א ל

iS ^pאל י'שריפו ךל הגנ אל ג"ונבו פ'לב  xb 
 פ"ד לעבו פ'רב אבוה 'ציניוו 'פד ^35 ןוכנהו .ךל
 תשו חינשמ ןינעה הזבו !ןורתפ ול ןיאש בתכ
 ל'נה 'יסרפ הלמל שי רשא ותעד ןויכו רבדל ובל
 ונייה bb ןקת ונינעש mis תלמ ריבסהל לכונ
 ל'זרדב הברהו םישובשה קיחרהל רפסל ובל תש
 הבתוכ היה 4^ 'ליגמ ?gram ארוק ^Q תוכרב
 םילשוריבש םירפס יהיגמ' ,ו'ק 'ובותכ ,ההיגמו השרד
 "פא תחא תוא ןיהיגמ ps ב"עס ^n ק"מ ^2

 .ח"מד ד'פ 'ילקש rv" .י"שריפ 'ייע הרזעה רפסב
 yy כ"ד ב"פ Um» C ,הרזעה רפס ןיהינמ
 :י"ד ז"פ תבש Cv הרזעה רפסמ MUN ןיהיגמו

 ל'צש [b'3 תונהל ידכ היגהל םא . . ויד איצוה
 .ב"ק םיחספ לועפ ינוניב mns ms [הינהל
 = mmm וניאש רפס : ^b 'ובותכ npo רפסב והדמל
 .'לבו .ן"ונה ןורסהל ל"מיגה תא שגרל שי טלוכבו
 פ'לכ שממ vp ngg mb הנבנ ישדחה ירבע

 , — Anmerkung] ש"אלבו ל"נה

Festlande, 122 רכזלו הבקנ nap אָתונְַנ — niai 
QNO (יעש' 8 "ND (CFestlandbewohner 

(X אימ, DU) םייא ילא ושירחה .אמי תווגנמו GU 

 Nm) =) תוגנ - הָנְ

 'וכו הירתא «c רמ אנקסמא ןכ bw si" ףדל
 וניבר תנוכ כ'או 'וכו יהגנ ורק אנוה ברד הירתאב
 py osi pr לע pus "אדכ אלו .'ג ףד לע
 דואמ ןוכנ יליל יונכ י"כה "ג ןכל ע"בשפה
 רא 'עב יתכראה רבכ אתרואו יהגנ mn ןינעבו

aem) rgיהננד רסילתד אתרוא .'ד ףד נ"שו )08  
 רסבש יהגנ רפתישד אתרוא inb תוחנמ .רסיברא

 -- [רסיגמתד יהגנ רפבשד אתווא . .

m3םשהמ לעפ)  sn»לש  vמולכ םדוקה ' 
 לעפאב ס"לב ןכו) הליל דע טעמכ רחאתנ

(verweilen, verspüten qo nasרמא 'פד ג"רב  

 ('היל ('אהננ יכה יא Cm3 59 הנוממה םהל
"bןיאצוי םעהשכ דימתה תושעל רחאתנ הברה  

 ןנירמאק ןילעופ רוכשל cu ןניקרפו הכאלמל
 ym" ולאה תוינעת רדס 'פב .םויה.םדוק ונייהד

owא'ער ) ni)אתפר והל (*יתיימד דע  ^bרחאתנ  
 דועו ה"יחא|* | .לכואה תעשב nb ןהל איבהל

nwלבא אנחרט הוצמא אנגהנד יאהד 'ינעתב  
 וניבר ואיבה אל הז רובעב ילואו 'יל ס"ש י"כב
 p^ אלו ." תבש ייולצל הגנ איבה בהרס 'עבו —
 :ה"ס הדנב י"שריפ ןכו רחיא :הפי b" י"שרו
 לעפא אוה כ'או 'וכו בוכע שי :יפט הב 33
 הגנ אל :ז"ט ק"מ ,ש"מו חנ ע"ייע was 'ינ לבא

 — [ש"מו והיקהגנ yy ךל

mib*מ"לב ומכ)  ^e mבכוכל לאשוהו רהז  
 הגונ א"כפ ד"דמב Venus) ארקנה ריהזמ

 Yap תבש .ופוס דע םלועה mes puis וויזש
 'תקיספ vnp. .רבג יהי «ni ככוכבד ןאמ יאה
 'נרתבו .השאה וז הגונו שיאה הז בכוכ כ"פ יתבר
 רתסאו יכדרמ המדמ 'ז ,'ב ינש 'גרתבו 'ג ,'י רתסא
 אהגונ בכוככ 3^ ,ד"י ?yw" 'גרת .אהגונ בכוכל

piאיבכוכ . 

(genau betrachten, corrigiren) i123 *ךרעמ למ  

 .ז"חא אבה

ihre Aussicht, ihr Anblick) 31*2/123םינפב 'ייעו  ) 

 תא רכומה 'מגב תיבה תא רכומה 'פב
 אה p^ ואגל והיקהגנד אה cn? c7 ריעה
 דבה תיב םע םתסב ןירכמנ רבה תיבב והנילעמר

voi n" (iםיש ייכב היכו )3  .סיש יייכב 'יל ןכו אבוט סרג אל כ'יאו )?  .הגנ גייונבו רימתר גיפרל שרפמבו םייש  

nai vemןמ טמשנ י"כו עיפרשבו ו'ופדב ןוכנל ה"כ (+ .ותייא אלו והל  maויתופסוה רעשיילפ )5 .דבח תיב רע דבה  
 bm bbs pw" רשא אנליוו םיישבו (* 17.  שיטע סעלרעפו 115 mm ץולחהב הזמ תצק 716 xm. *) y" ל"תמעל

 ! השעי אל ןכו ,םיבשרה ייג cy התושהל ידכ men) יתשכ) והייק היגנד 'יגה הנושמ ילש י"כ ךותמ
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 .רונכב ןגני mim ב'ער ג'ס 'וכרב ,וילאמ ןכנמ
 ,'ח 'תסאל ;ארוניכב אנגנל Ye ,'ג ב"מל 'גרת
 ;'כ n'b, ייעשיל ןוגינ םשהו .ןירניכב אנגנמ 7^
 MX Yp 'כופ יורי p^ םיחספ ג"י 5 'קזחיל
 ; יא ^ םילהת) («ni 'גרתו .ב'עד א"פ 'ליגמ 'ורי
 תּניִנָנ וארקנ םיקדקרמה ןושלבו — pyaj& ('א ויס
 םהמ nw" לכל שיש ינפמ (Accent) םימעמה

pu)תולמה תאירקב דחוימ , 

 pm ^ לש וכשומ םוקמ) דגנגנ ,רניגנ ,רנינגנ *
 bus :ט'כד T'D 'יאלכ 'ורי C05 ןב

 | ט"יד .א'פ 'יכוריע 'ורי  רנינגנל ירונ ןב ןנחוי ^
 Nn .רניננ .ב"נד א"פ 'כוס 'וריבו דגנגנ ג'ער

 | | | kauen םעל ₪4-<- ם'למ pi םע ףררנ) 03
 n ^B káshitan שיראוצוה cash "Oy 'לכו

 | -  לובשב 'ג 'פב (הסיעל פ"לב M^ םשהו לכא

 || | ונשריפ רבכ והייפס «v םיגנ אל יעל אל יאד
ys00. על ( — (ב"א ^pםעוטו לכואה לעפ י"לב ) 

 / ,םעט 99, 5266 י"לל ןויכ ילוא ה"יחא]*
 | | qae ביח ;p 'עבו ל'גה e/o אוהש ןוכנהו ,המיעט
 | ןוכאיתל .לכא כ'ג wopw .)* פ'ל םג יתאבה
 || | pj" םעל pr" רקיע ל"נ יחכונה 'עב ש"מ לבא

rmגסמ ל'צו תייטב גרמ 'מול ףיסוהו  aem |] 
 "< = בוש 'פו יתאנשו 'פ ר'להקב ה"נכו .סעל =<
 Lo םיננו ועל דיל 'פ ר'קיובו רשעה דכאו 'פו אלמ
 Lo "וכרב 'ורי ,על ע"ייע ליכא w^ לישכה 'פ ר'כיאבו

svןיבתיד ןמ :א"יד  gesיגב ה"כ ' NM buone 
 | ppn pim]— א'צפ vi ה'כו (ןילכא ג"ונבו)

 || - évoyiecptoy "נוי ןושלמ ילוא 35013 =) רטסגנ
(od o-b p53 ; Nagelscheere |דיה לכ 'פב  | 

 .P אלד אלא pos אלו (On mU יאמש mi 'מגב
 o| דימה 'טגב ןיחלגמ ולאו 'פב .ירטסוגנב לקש
 | טקלמ ןואנ 'יפ .רוסא ירטסוננבו בר רמא 60^ ק"מ)
 | Am עודי טק ל מ .רטסוגנו גוז םירפסמ יגטיהרו
 Lo wen וא עבראכ הכרוא לזרב תכיתח ותרוצו
 הברה n" השארו עבצא יצחכ הבחרו תועבצא
 oo] דחא דצמ לדוגהו רעישה neu לע התוא ןיחינמ
 'לבו ימרא 'לב (*אתפיצוצ א נ טי הר .ןיטרומו
 /| | םימעפ הל שי םיקוש cob ('שאקנמ לאעמשי

 | | .('םעלל ומכ p" לכואה jo םגנש רהמ 072 םוי <

 — (אָתווְגַנ - תוגנ חש

 דוע ןייעו ה"יחא]* | .ןווגנ ירמימל ותיצא 'גרת
 "מריל w^ vp ;ו"ט .ב"מ an ,ג"כ "יעשיל 'גרת
 )^ היפ םילהת) םיקחר םיו 'גרתו 'ד ,ז'מ ;" א"ל

nmiאמי  ppmןמ רזגנ ילוא אתשבי ןמ  
 ביבסו תשבי אוהש יא 'מולכ שבי 'יפ בגנ = ווננ
 ע"ייע ob" אסינ p ^w" םגרותמ «T םימ הל

 — ]3 סנ

 ראותהו stossen; ןרקב הכהו ףודה b^ מ"למ) חג
4m3חנג מ"לב ןחכונ  (der Stósserיכו 'גרת  

 לעפבו לעיפב בורלו חני יראו )002 ,א'כ תומש) חני
nnoירבדל ;א"ל ,א"כ תומש י"רת ' bק"ב ז"י  

 הליאשהבו s "ילוח א"עס ח"מ 'טוס .א'כ
 םיחגנמ :ו'נ 'וכרב .םהב חגנמ א'מ פ"ס ר"משב
 .('םתליפתב pio 2 'יסס קלב 'טוחנת ,הרותב
 .ב"ד .א'פר p'2 "ורי : ג"כ :'ב ק"ב «nm םשהו
 ראותהו — ףגנ ע"ייע ד"ע ט"ד ז"פ תבש יורי

"sn qmsא"כ תומשל 'א , vbהאלהו .יט ק'ב  
 vrbs arp 'יעיבש 'ורי :ד"כ םש אָנְחְגִנ ,ב'צ .ו"מ

qmהדיחי הבקנל .ט'ל ק"ב ןינחנג ץוכקהו  
 רמאנ רועו — ד"פר ב"ב 'תפסות .'פ מ"ב תיִנָחְננ
 a לאיגר) חננתי ומכ המחלמב תוכהו ףודהל חגנ

C?אברק רושקבו  (Krieg führen)יישארבל 'א י"רת  
nmm ^ awאברק . anbאברק אחגאל .ג"ל  

yyםשו נ"שו חג  ^bחצנ ע"ייעו רקיע הזו א"עב , 

 סוכ >>; יפו ע'לב ארּונְנ ס"למ soi =) טגנ
 ןידימעמ ןיא 'פב ז"עב Becher, Pokal) תותשל

 תימו אלחד אטוננ הויקשא Cn תוקלשה 'מגב
 'יפמ קתעוה ה"יחא]* ,"ץמוח לש םוכ, 'יפ

ma(.ד"כ 9 יקילויגנא י"כ ץבוקב) ] — 

 םינפואב (ת"י ,'ג 'ינפצ) ינונ שרד 'וכרבב *233 *

peש"ע , 

 'עו ,ש"ע cis) ^W םשו גננ ע"ייע ינגינ 2535
 תצקבו ימגינ 'א /7 ינש 'תסאבו .גמנ

«epפ'ל םלוכו ימי ע ג  AUינגוב ע"ייע רפס  
 QUY ,ב'ח)

spielen רטז ילכ לע דיב האכה "b (מ"למ p 
  2723 (auf einem Spielinstrumentב"עס 'ג

 וילאמ ןגנמו  RE Yביד,  EEהיה הוגבה/

wai (tביל פייס  niםייט  yyימושרה עייל אוהש ל"י וא (כיש בייה) חנג  mos .ךרעה ותוא  *) ט"ק ייכב ה"כ 

 ט"ק י'כבו שיאקנמ ע'יפדבו ב"ה ייכב ןוכנל ms )*  .אתיצוצ ט"ק vss (5  .םועיל ע"פרבו 42 שירס Chl it ייפבו

 יבלכה זעל וב רשא [טאצניפ [Doy שיאצניפ והזו pincette צ"לב Haarzange gone ע"לב שאקנמ ל"צו שקאנמ

 ,ירטסוגנ וגייה omn יפ p^ ם"וח ילה



í 

Ps "3 * = "Box 
berühren, העיגפו nw" (ןינע מ'למ rye 

  (schlagen, eintreffenיתא אל .ט"י 'רהנס

 יתאו :םשו ,עגנמל  qun,ותודעב עגונ .ד"ל םש
  mb nep v,וב העגנ םישורפ תכמ הז .א"כד

^b וכו וב ןיעגונ ויה ד"ע ח"גד א"פ' "np ורי' 
 .וב ןיקסוע  TUD Yy' 3ולא  yipרפימופ תשאב

"mb (ליעפה ,!הילא עוגנל יו ,יכ תישארב pb ייפ 

 :ג'ל  ma yasץרש  myתעה תאיבמ השיגפ ןינע
 'ירדנ  SDעיגיש דע  "bןינע דועו .חספ אבש רע

 וב עגנש המ ( Ghn betreffenמ"ב ול ךייש ונייה
 א"ער ח'יק  quein.ז"כ 'יכרע ,ךלש םה י"שריפו

 ירה י"שריפ ךיתעגה  ow"פר ב"ב 'תפסות
 'יבוריע 'ורי א"עס .ה"ד ב"פ תוכרב 'וריבו ,ועיגה

 ב"כד ה"פ  vyךתוא ודירוה 'יפ 'וכו ףוס ךועיגה
 דצ 'וריה .אובמ ןייע עדיתו ןיבתש רבדה ףופל

ya) תארוהמו — םש 'וכרבל ם"שרהמ "p ד"י: 
 'יעשי תומ 'גרת תערצמ טרפבו הכמו  C0אתשב

 הב עגנתיאד  Pyעגנתנ :'ט 'ותירכ .6חימ הנס .
AAYR ס "ילוח ויתה תעלבהבו הברה'. syn 

  ovיעננימד ןורחאה לד 'עב וניבר ^« עָננמד לכ =
 תעגונמה ןבא ע"ייע תּועָּגונְמ ץובקהו עָּגונמ לעיפבו

ya םשהו Gy cT) עגונמ ma y C^ aem 

 ץובקב ( Dusומש לעו האלהו א'פר 'יעגנ ןייע
 קיס ויי) תולהאו םיעגנ :םי עג  תכסמ תארקנ

 ע"ייע  (תוליהאו : א"פד ב"פס  Tr) 355.נ"שו +(וילר

 — הבקנ 'לבו  ^b nyרבד  bioד"יפ ר'ב 737
 ט"פפ ר'בכו 'וכו םירבד השלש ףפוי תעגנב ןאכ .
  mnץקמ  pons bז"מק 'ר ץקמ שיר 5»

 — .הענכ ע"ייע ס"מ ב"נר ה"פס 'ורשעמ ^ העגנ =

(sossen. (האכהו הפיחר ונינע מ'למ mue 
 y'"p .ןפגנימ א"עס i5 'מוי .לעפתיא

 pam 'גרת ^Ub a) 'ימרי) ופגנתי מ"למו ףקנ
 הפיגנ איה וז החיננ איה וז :'ב ק'ב הָפיִנָנ םשהו
 'Ty p ז'פ תבש Y" .ב'ר א"פר ק'ב 'ורי

 CAS HABET INS SENSE RENE חוו ל 0 א ו ו S ל טל \שא 1 ל ב שא
 P. k wt. M ew Au "0 א My ל

 תישענ םימעפו ורקיעמ רבוחמ דחא ילכ היושעש
 יושעש גו ז .התוא ןירבחמו ןיקרפמש opus לש
 ('םלנ לא לאעמשי 'לב ארקנו רעש תמיסכל
 דחאו תובקנ רחאב םיקרפ לש םיקוש ינש אוהו
 .רעישה תא ןילטונו הזב הז ןיסינכמ תורכז
 p^ ימרא 'לכ יופוט ליקש 6'וטסוננ
 לאעמשי 'לבו ימרא 'לב ומש ןכ םינרפצ לטונ

popץארקמלאו ץקמלא ') b»שי םיטייחל  
 הזמ הז טעמ םינושמ םירפסטו רעת לכא רטסוננ
 יכ םימכח ןושל ןיבו הרות ןושל ןיב יוניש שיו
 'ימנרתמ ןכו םירפסמ םיטכח b הרות לש רעת
 התחשהלו חולינל יושעש Combs xim ותוא
 )* syn םימכח 'לב ארקנ ירטגל תיחשמ וגיא רשאו
 'פב תוריזנב ןניסרנד אה ןואגה b^ לע ןל אישקו
 ופוג לכ םדא לקימ בר רמא Cn ריזע (my ינש
 הקול הז ירה יחשה תיב ריכעמה אביתימ רעתב
 רמאק רעתב ימנ בר אה םירפסמב אה רעתב אה
 jn תואחסונב בותכ רטסונג ב"א) -- C syn. ןיעכ
 ה"חא]* — (רעת ןימ י"לב ריטסינק 'יפ אריהנ
 ל"מיג תואב םוקמ הז 'על יתדחי ב"ר b ^b" לעו
 ( ונינפל "אדכו ש"ע (ג'כש UO ירטסונג 'עב
 י"כב m'3 ירטסוגנ םינושארב אבוה בורל לבא
 'יפב ה"כו 'ע תואבו (.פ'כ דצ ק"מ) ם"ד ןייע ם"ש

mק"מב  on»אוה ירטסוגנ קפס לכ ילבו (אנליוו  
 ןכלו (i'm 'יפכו םינרפצה וב uso .דחוימ ילכ
 ן"ונב םינושארה בורו וניבר 'יגכ 'ינה רקיע 55
 יכ הזל בורק sp פ"לב ex bn י"ל aem הלחת

cosטירקסנאס  %% ^pתבכרהבו ןרופיצ  U^ 
^pרקנל שי כ'או םינופצה תא לוטיל ילכ  

 ותביתכ soi ובל'פ  mnn = ירטסְוגנ
 .ל"מינה רחא עצמאב אב ףוסבש 'שו שירתהגונ
 רתויו ןוקת םוש Tox אל י"לב התביתכ יפלו
 מ"ב 'ילב 'תפסותה 'יגב ינוי לקשמ םיאתמ

2'bםש רשא  ^Rרוטסינגא  = óvuyioTp- 
 — [ וס

eae! ver! (3. .nBb יתעדי אלו שדח 'ע ליחתמ ןאכ ביה ovo ו"ו יע ייכב (* .Wollseheere de e 

  Rasiermesser use! (4 .Scheere, Nagelsceheereה"כו (« pג"ער ג"ס רצ תרופסתה רעשב ן"במרל א"הותב

 תאיג ץיירל לבא ילהב לבא תאיג ןב קחצי 'ר םשב  ^xאו הו ל"צו סומ ליאוהו ותוא םימגרתמ ןכו : ט"מ רצב שבושמ

 ימלשוריבו : דוע ומייס ג"הר ירבד ואיבהש םש ן"כמרהל איהותבו גיצירב (* .פו מל א ( v psןיכסב ליקמ (.ביפד

 כ''ג ןייעו ןיבמרהל א"הותב ןוכנל ה"כ) םירפסמב אל לבא תרפסמבו  oyםירפסמב אל לבא ייגה איבה ג'צירבו (ארפסמ

 א"הותב הז לע כתכו (* .תרופסתבו  cvוניברל ונייה) ליז ןואגל ו ת ע ט ה רעתב לקימ ןאכ ורמאש הזו  (jnsהז שוריפב

 ןנירש התחשהד םושמ ואל אכהד איה אלו ןכ וריתה המחשה וב ןיאש ינפמד רמול רובסכ  wwרתומ לבאב חוליג

 משו לינה לכא תוכלהל «p קחציבו qukm יכ ש'ע 'וכו ןניקיסע תצק ונמט רפסמו ושאר רעשמ לקימב won אלא

mamוניכר יכ רעגרעבמאב ןואגה  canוגווכתנ דחא רברל ן"במרחו  eyפ/ירבו (*  vens ckירתפונג . 
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im umsתיב ע"ייע ז'מ ז'מפ ^55 — אירגנ 08  
 ןשיה 'מוחנת ו"טפ ר'רמב הליאשהבו Cy) יב'ח) רכנ
 "פו :ה"ל ףד vb פ"וכ Cop: n^ ^b ךתלעהב
 "א 'חנתב ספדנבו .לוענמו רגנ אוה וחירי 'מולכ
 .ז"כ רצ DU 'וחנתב ב"שר ש"מ yr" הרגוס ס"טב
 ןייע לעפ :ma םשה ןמו — י"א לש mn וחירי

 -- ['ז ,'ב הנוי 'גרת

 העיספל לאשוהו לגר zangra דנעצ 'למ 5^5( רגנ
(Fuss, Schrittהמהב המבד נ"רב  n5)6:א"נ  

 'טנב לאוש 'פב 6 ירעש ירמחד ירגנד ארמימל
psןימצעמ *) Coup mo)חכשתו ךיככב קוד  

 יוכיכ וינפל ויה 'מגב ןיכרבמ דציכ 'פב | ךירגנב
Caenךניעמשנו אלזרפד ירגנ ןל | ביהי ןאמ . ^p 

 ,חכב ךשמשלו ץורל לכונש לזרבכ םיקזח םילגר
 םייח ילעבב Gr pr רידל ןאצ םנוכה 'פד ג"רב
 דמיל 'יפ ('"אתיירב ארגנ הטקנאו ליאוה אנידומ
 'יחספ יברע 'פב .('רידל ץוח הילגרב ךלהל התוא
 < ןיתיש והיילע (" ףילח אלו op ותחפי אל 'מגב
 ירגינ לק :ו"ס תכשב ה"נכו ה"יחא]* = ,ידגינ
 "יחספ י"שריפ ןכו העיספ "פו ירננ י"שר "גו

anbלבא ארגינ רוושת אל  myרגנ  unי"שרו  
"bהלמה ינא איצומו העיספ וא 523 ל"נה מ'כב  
 תונושלב התרזנ ןיא יכ ל"גה רנעצ 'שלמ הנבה תשק

 — [םש תוחפשמ לש

 Zimmer- Dn << ע"לב אָרְִנ m ס'לב) רג
mannדנעצ 'לבו  (zimmern, ákarיברע 'פב  

 אילושב איהה אינת יכ Cp ינע "יפא 'מגב "יחספ
 לאעמשי 'ר 'פד ]1523 ל"צ] «arb ז"עב .("ירגנד
 םכח 'מולכ היניקרפיד (*רננ רב רננ תיל 60«
 יימרי .זיט 6" v5 30 רגסמהו שרחה .("סכח ןב
 העש לכ 'פד 'מגב .("רגנ שרח 'גרת (א ,ד"כ
 'עב p^ ביתי sima ("oj (איער ח"כ םיחספ)
 ארגנ םש 'יחספב n" ה"יחא|* CO ןדס
 Yp "mo .ףשר ע"ייע :א"יק DUO SN ףכ ע"ייע
 i^m pw v5 ןוילגב ג"הכ ירגנ רבגל א"עס
 וגיח ןיצח ע"ייע :ג"ע ב"ב .רבגל ל"צו ירגנ ירבגל

Cynנ'כק תבש :ג"ל 'ציב : ז"ל 'מוי נ"שו : — 

 עצמאבו שירב ר"פרב )*

Fd is 
nmaללכב $3" 'שרפ "טפשמ 'תליכמ ,הפיגנ  

neuוכו היחד '. 

mit Gyps ojóo י"לב םֶפָנ ןמ לעפנ 5^» pb) 
  (überziehenתואוקמב ד"פ חינמהב (75)

3vספננו (רפח וכותל ') wa" ^pרפעה  
 ילכה לע אלו וילע םיכלוה םימהו בזרמה עקרקב
 'חפונב ב"א) — .ןיבואש םימ ןידכ וניאו רשכ
 אוהש 'יפו דחא ןינעהו שבכנו רפע בותכ ןדיר
 ךיישו ה"יחא]* | (דיסו סיספג ומכ קדוהמו קבד

 ^3 לע יתוריעה םשו (טילש i0 pes 'על 'עה הז
 ט"יות ןייע םפגנ כ'ג וסרגש ד"בארהו ם"במרה
 יפכ ה"מ b" םילכ ipee לעיפבו .ל"גה תואוקמל

  y3 wowןש'ע ספג --

 :y'b3 חירב n333 ינוומש 'לב p" ארגנ —( רגנ
Riegel תלדה vx ךפהנ וב רשא yy Ole 

 רגנ <.ב'ק) ןיבוריע ףוסב (םינפב ןייעו חירב ונייה

 הרפה תא לאושה 'פב .שדקמב וב ןילעונ ררגנה
  osaאיק  Gubתלדב בייח ויכש מה 6

 תא (*ריבעמה 6'% דימתב ג"פב .לוענמבו רגנב
 (א'עס א'ק ביב) ןרכחל תוריפ רכומה 'פד ג"סב .רגנה

 ןימכ והל דיבעד  ubץראב ץעננה רגנ ןימכ 'יפ
 דמוע אלא בכוש הארנ וניא ןהב רבקנהו ('דמועו
 אנווג יאה יכ 075 פש) ןניחדו רצחב ןיכשמנ ןניאו
 יצע יחירב .תורובב םיכלשנש איה םירומח תרובק
 .("ןיטישד ןיעא ירגנ 00 י"רת (א'ל 15 תומש) םיטש

(x5 יוחנמ  תוישרפ 'ב 'מגב הבר ץמוקה 'פב. 
 רחא םישמש רגנ 'יפ הלופפ רגנ ןימכ האשע
 הצקמ ררגנ אוהש יפל רגג ארקנו בחווב תלדה

 הצקל תלדה  nbץוענה דתיה רגנ "ישרפמ שיו
 ירוחא  noלבא ה"יחא]* — .הפוקסאבש בקנכ

 ותזוזמ תיב יכ חכומ ג"ע ה"עד ד"פס 'ליגמ 'וריב
b וחנמב ה"כו ,רגנ ןימכ יושע היה יבר לש' 
yy א'ק "בוריעב: nu» — ץוריתה vw" 
"p "3yvp n? ה'כו Cen 0 א .ארטסולג' 

 .ז"מד ב"פס 'ילקש 'ורי .ארגנ כ'ג סשו ג"ער ו"כד
  nis.ו"כק  "n:ז"טד ז"יפס תבש ( cu,ררגנה

"n7 םידבה 'גרתו .רזעל 'רד איירגנ ץובקה םשו 

 .רפע גייוכבו רפא עייפרבו ש"ע יב sen 'עמ ןוכנ won ילואו ריפדבו «x טייק יייכב ה"כ (1

 ןולחה חירב ומכ רגנ ןימכ w nx^ 'יפבו )5 .ךורעב ל'צכו ריבעה iai (* .ךורע י"כב ה"כ (5 .םגפנ ריטב יעה
 'צנוש יפרבו (n3 ירגינד רמימל 333 )7 .אטש יסיקר ג"ונב (* .םיבשריפב יייעו יוכו ףוקז הטמל הלעמלמ לעונו ררויה
 מ"כש זמר ?D" יקליבו ירגינב חכשתו יככב קוד גייונב (? .ןיצסעמ ר'פדבו ןימיצעמ ו"ופדבו יע «v3 ms (* .ירטימל
 לבא ל'א היד יפסותב יייעו ארגנ י"שרבו אתיירב ארגינ והל cepi ןויכד םייח ילעבב ךל .אנידומ ג"ונב ('*  .ירגנב
 לווש ע"ייעו )!5  .רבע 3033 ('*  .יישריפב !i) ont  .אתיירב ירגנ הטקנאו ליאוה ביער חייק קיבב ייא וניבר ייגכ
 *'n ייפבו יישרב ה"כו )!5 .יעה mes יורי ייג ןייעו רגנ רב א לו גיונבו ייישרבו ס"ש ייכב היכו )1 .ח"נ ייטיג נ"שו

 *'p ייכב תיכו 'א mo 'עב ה"כו U) | .אינמוא גונב )!5 ,שרח רב שרח pu cin כ'ג (ow | .ביל «Bn קילייגנא י"כ
 XD ג'יונבו יתשנבניב דע 'ינשיה יפרבו
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 'פב .('ארגנ רוושת אל +(ג'יק יוחמתה ןמ "פאו |
 < ידימרג € G'yD Up טיב האובת 'טגב לבקמה
 אלו 'טגב ןיפתושה 'פב ,(' ירנינ ינבד (' ארגינאד
 ירתא אתערא יתרת yy) ביי (fU הדשה תא

bm; ^p (*1לחג ץרפ )702 ביי 'יתכדכ  
 ה"יחא]* | .ןייעטמ עבונ wm ארהנ .'רג םעמ

v"w' Pam mmציכב ' xy» T2ו( ן טחוש  
 ow ןישועש םש לעו םירביבה ןמ י"שריפו ןירגנה
 ןירגנ ייג ה"כו כ"ע e והל ירק 'וכו םימ ירנינ
 א"ער ב'סד ?lb 'ציב 'וריבו ג"פר 'ציב 'פסותב
 ןמ po (ג'מש 27( 'ה רג 'עב וניבר לבא םירגנה
 וניבר איבה חולש 'עבו .ש"ע א"עב (p^ ןידרגה
 3^1: חיינב ןיִרְגְנד 'ז ,'ח 'יעשי 'גרתמ לעפה

quiורי 'גרת ' C&א'כ ,ז"ט תומשל  junדע  
 — [אנדרי 3335/0 בויא 'גרת דיחיהו ,אבר אמי

"tMארּוט רַגָנ  (GBergkünstler)תפיכודה 'גרת  

 .ארוט (x )0 7 םירב) ףלטעהו
 ןייעו 'בו 'א י"רתבו 'קנוא 'גרתב «vU ה"יחא]*
 דועו 'ג רננ 'עו רב 'עבו (א'ס T" תפיכד 'עב ש"מ

vyירססבו לגנרת  byםיכאלמה  Yp pem 
 םייסרפ bw ףוע אוה אוה ארב לוגנרת יכ יתחכוה

Cinamruףוע היבגהש תעב יכ וילע ולשמ רשא  
 וערזנ ביבס תומוקמ לכ םימרה םירהה ישאר לע

cisךילשמ גושי וב ןיאש םוקמבו  yw ow 
 'יטיגב רפוספיש המ שממ הזו םש םילדג תונליאו
 יטממ היב (ארב לונגרת) דבע יאמו ה'שע :ח"ס
 אנישא והל me בושי והב תילד ירומל היל
 ינליאמ ינרזיב יתיימ טיקנמו ארוט עקפו ירוטד
 323 ןנימגרתמר m" בושי wm םתה ירשו
 אוה ארכ bun ד"עפלו י"שריפ v ארומט
 םיעלס םג יכ דע רב ךילשטש ow לעו רֶב 'למ
 p^ ארוט רננ בטיה spi bem תונליא םילדג

qw33:5 ,םירה  Dubי"שריפדכ  "bwנ"ס . 
— [mr a3 

^E) NT22,22*ךרא פ"לב  (langםיפא ךרא 'גרת  
 'טישפבו אחור אדיננ G5 r6 ,ט"כ n ילשמ)

 תקתעהל ח"כ ,ה"כ ילשמב 'גרת י"כב ה"כו אריגנ
 83313 )78/2 .'ג 09( םימי ךרא 'גרתב ה"כו .רצעמ

 ,ןורחאה דגנ y/vp דועו 'טישפב ה'כו אתמויד

 .אביא יציניוו ר"פדב לבא ם"אפדבו םיק י'כב היכ )*

 ריִננ * - רג

| 

 .ןינעה ma תורחא

"Yד'פ ש'מ  vy T3ע"ייע  ce) bpmט"יקת ), 
 G^n םש) ץילוח ע"ייע ד"פ מ"ב 'ילכ 'תפסות
 ג"יפ ירפוס 'כסמ .רגנ לש mun vb ק"ב 'תפסות

a»יטצע םש  byןמוא ארננ דועו .ותנמוא םש  
 iy n Yp תבש v^ ייע ןש ןמוא מ'ד ומכ
 השע b^ אלפנ איה ירוח יל דיבע ארגנל רמימ
 דימלתל לאשוהו -- ,לפנש ותוא תחת רחא ןש יל
 cw Tn ל"נה ז"עב "קת orm yy שרח וסכ) םכח
 ,הל אנקירפו אנא רגנ רב אלו אנא רגנ אל אנא
 ,ו"סד At "ישודיק 'ורי :ט"ד ח'ם «me 'וריבו
 ראותו )015( היל קירפמ אל ןירגנ רב רגנד הלימ
 רב ע"ייע m'p us: ארוט רגנ : ארב לוגנרתל

yw Crop atm)ע"ייעו .א'מב הז ןינעב ש"מ  
 voi bl אתוריגנ pros טשפומה cem ,'ו רגנ
 תורגנ ילכ ול ויהש רגנל :ז"נד א"פ on 'וריב
 ישוהי) wm שרדנ ןומיס 'ר ה"דב 'בר תורב ;'וכו

CNומכ  mo 7 iwםדיב ויה ')] — 

"es oS 422 

 פ'לט וא |

Einbildung בל ןויטד E 
 « "5 Blendwerk oתזיחאו ףושיכ

 (ביעס (aep n39 םדא לאוש 'פד i73 (םיניע |
 .הריגנב לאומשל היקסא יכיח אימט (* אבוא
 היקסא | (איער ויגו ביעס (v ^0 ןיקזינד הדגהב
 p^  .,הריגנב סוטיטל mpos  ,הריגנב םעלבל
 תמה mm nb "53 spi "p ב'א) — .ףושיכב
 (םיתמה םילאוש וב רשא ףושיכ ןימ ןכ ארקנו
 פ"למ ןוכנהו vexoó; nomo ןויכ ב"ר ה"יחא]*
 תואו ey 59 ש"טע EUR יה תעד ןכו לנה
 m .ע"ייע ירטסוגנ תלמב ומכ הטמשנ ףוסב 'ש
 Qu sb אוהש רעיש 914 א"ח ב'רהי ללירב
 ןירוק ןכ : תבשב י"שריפו הדיננב i've .ףושכ
 י"שר "יפ "יטיגבו כ"ע .א'לב בוא לש תופשכמל
 לעב ןייצ אלש ת"לדב 'יא ס"ש י"כב םגו .בוא
 הרישק ןינע הדיגא ומכ הריגנ ילואו םייוניש ם'ד
 ר"לבו שי-! :B'b3 mo תופשכמל ראות הזו

 — [(ש"מו 'ב זחא ע"ייעו 6

 5 y'53 nons ןינע ליעפהו לעפנב מ'לב) 93
Fluss, Kanal N72^2 ; fliessen233( םיִרָבָנ : *( 

(Vivarien, Thierbehülterמגב "יחספ יברע 'פב ' 

Cדגא שרש ףוליחמ אמגודו  cun cyתודגוא םוקמבש (האלהו :הילר ,ביח) יב דג עזייע  "Wזיפ ייחספ סיש "33  

 .תומא ג''וגבו יב יר ס"ש ייכבו 'ופסותב היכו )5 .שייע 'ב רגנ 'עמ כ"או nbi ny'DD י"שריפו ארגינ 3753 (* ,תודיגמ
mn'5 (sי"כב  

Ana 

 .םש יופסותב ייפה ןייעו ארגנא ינבד סיש יייכבו ארגינא ינבל גיונבו ןוכנ הזו )7 .ארגנאר ם"ש י"כב (*
 היכו הימגר ייפמ הכומ ןכו ארגנ יאחא אדחו ארגג יאהא אדח סיש י"כבו ןירגנ ע'פדשבו ירגנא ר"פדבו שיק

 .םש ע"כארו יישר ייפ ןייעו (* .ן'במרה 'יחבו שיארב

 תושרד 'ד שרהו יא סרח ץעיייע דועו ('

 ME" ר"י רט! רג יש כח יי ו ליר
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 הקחרהו העונת pay מילמ 113 לעפו .ןודנתיא 'ז
 לע . . והכה ט"פס ק'ב 'תפסות :ד"כ "ישודיק
 לעיפ ב mm ww :םשו םשו ,הרדנו וניש
 ,יוכו םהיניעמ הניש ןירדנמש ו"טס ר'דמב 5 ב'ב
 Dy pw .סהיניעמ הניש תורדנמש .ו'ס תובותכ
 תבש ל"נה תואטגודמ ץוח Uy sos" דּונ שרוש

yy iabםתכנ עיייע דיינ דכ .ו"כ ב'ב .,'ב רזח , 
 רחג ע"ייע 'וכו והייניע ידיינד יאה : ם'נ תוכרב

iWו"מ תובותכ ,וניבר : "T cumייחבז 'וכו  
 .ו"מ 'יבוריע ,ידיינ יבוד .ב'ע 'שודיק ,ידיינד :ג'ע
 יתפא ינש 'גרת .ה"צ 'דהנס לעפאב .ידיינ דגימ
 ןוהישיר א"כ 5^ 3b 'גרת ,הישירב דינמ 'ג ,'א
 דועו -- 'ח .,'ט א"מ 'גרת :שאר אלבו .ןירינמ

yיימריל ;ו"כ ,ח"כ 'ירבדל ;'ו ,ו"כ 'רקיו 'גרת  
 םינויצ ינש איבה וניבר יכ עדו -- ותלוזו ג"ל ,'ז
 (mp יב .אידנ אלזאו uvm ןאכ copy ןיאש

Cnאוהש  Cbאבה  wy) rmsביכ  ןיידנ  u" 
 — (עיייע םימ רונצ אוהש (איעס

 רוזפו האזה p^ מ"לב np ומכ ס"לב) אָדְנ מא
(sprengen, aussprengenו 'גרת  

 דועו ה"יחא|* | .המדמ אדנו ביל 00 בימ) המדמ
"yהזו 'גרת  pU7 לעפאבו ('כ יי p) mm 

ev 6"(ביכ ,ביי תמש) ףוקשמה לא םתעגהו  
 n" 'ט ,א"נ םילהת 'גרת ,אפקשל pum 'גרת
 ימק אידנ אלזאו ןינעה הזמו .יִּדַמְד אנהכ ךיה ילע
 (תועמשנה תא) הרזפו הכלה (םדוקה 'עב) יתבביש
 איצומ b^ 25 ע"למ אוהש ל"י ox יתוניכש לצא
 2523 יכ עדו Gerücht aussprengen זעל

spוניברו יאתובבש י ב ג י"שר "גו ייתובביש  
 וברעתנ 'ואחסונ יתש הארנו ימק יב 'יא ע"ופד יפכ

nomאיה תרתוימ יב  ^b i»ע"ייע ט"ק י"כב  
 יעל ךייש .'ז 'הנס היידא לבא — 1 הרעה םרוקה
 — [ש"ע תוטוקמה רתי rwn 6.א'ל aen) à דא

 בלה תמכסה joy לעפתהבו לקב (rw בַדָנ *
 m: mn» nnb וא בוט ובד תושעל

 geloben, d. h. sich antreiben zu etwas 2 ע"לב

(Gutemןברקבו ריזגב בדנ :'ט 'ירדנ , p?בדונ .'  
 ,'ג ."יחספ p 3ynn" לעפתהב בורלו .םייקמו

 ,ג"ל תומשל 'ב navi" תעלבהבו ּודדנתא 'א |

 ביש בֶדְנ * - שָנְנ *

 hervorireten ליעפהב הבירק ןינע מ"למ) שְנָנ *
(Iassen, vorbringenה*מ ק"ב : ^bלעב  

 היאר שיגי On ,ריכ תמש) .םהילא wy םירבד

 הָשיִנְנ םשהו ,(א'כ ann ייעשי) מ"לכ אוהו םהילא
vפ"פר ר"ב אשיגנ ןינעב -- : ב'כד ח"פר 'טוס  

qusשגע עיייע 'גרתב . 

 sich ודטעממ רוס ונינע דָנ D'53 דּונ מ"למ) 7
fortbewegen2« ע"לב רַדָנ םע ףדרנו  ^pטומ  

wankenעוגענ ןינע דנדנ לפלפה ונממו  (schütteln 

i33223( רופחי אל 'םד  b^איעס ) jbןיידנה  jb! 
 אל 'פד o3 .('עקב 'עב ונשריפ רבכ ןצמחמה
 הוה 6ימ שוש יקייד .אק ווה (:היכ םש) רופחי

 בר 6"פ) 'ירדנב ב"פד ג"רבו .הינדפא Ü אדיינ

 ןמ !D^ דדונ b^ ייבאד הימעט jb יִדאָנ ישא
 ןווכמ אצמנ 'מגב הפורע הלגע 'פב .ייבאד םעט
 אוה (* אשיר ליפנ היתכודב aeu) 6 היט ימוס)

 ישדקתה 'מגב וב שדקמ שיאה 'פב .(*ליפנ ידאנד
 6 (יב) אידנ אלזאו (א'עס טימ (amp הז סוכב יל
 ירבד הלגמו יתוא תדנדנמ 'מולכ יתבביש ימק
 וגהנש םוקמ 'פד ג"וב 40 לדג ys שרופמכ
 ('הרבעל דוגדינ שיש םוקמ לכבו 65 םיחספ)

"ew ^bר'קיוב .הרבעל המודל הטוד  nrהיחה  
 ₪ יפשל  ריצק .y. CE רומה מ

 לש וריצק תויכלמ לש ("' ןריצק םכילע (* םתרדנ
 ה"יחא]* .ןירוסיי לש ןריצקו תומה ךאלמ
 אל .pw םגו 'א רצק 'עב םכילע םתרדנ ג'הכו
 ס"לב תמאב ה"כו םכילע םתררוע voy ושריפ

byesרג לש לפלפב דנדג ןינע ןכו דנ שרשמ  
^bר"בב 'יאדכ לוטלט ןושל אוהו םכילע םתאבה  

 דונדנ none€ םילחה) רדג קיחרא רואיבל ט"לפ
cnsגשומה הזמו לוטלט רחא לוטלמ דונדנ  

 אל ip ר'בב ןינעה הזבו עונענ תארוה הפעתסנ
mumלעפ תגב ןכו 'וכו אלא הלחת הסירע  

 תאז ימ 'פ ר"שהשבו ןוראה 71710( כ'פס ר"טש
 רודכ : תולג -- דנ תבכוהמ תולגדנכ שרד
 וא הרבע mum ל"נ הזמו m^ תולגל דנדנתנש
 'טולכ הרבעל עונענ xvn On ^no הרבעל
 ןוימד וא י'שריפכ זמר ןינעה יפכו הלצא הייטנ
 ,'ו 'תסא ינש 'גותב לעפ תא בו .ךורעה "יפכ

 יע ייכ תצקב ni ימשמוש (i^ ימשמוש יקייר nn גזוגבו ףייר ייכב ה"כו ביה ייכבו ר"פדב (* .שיטו ןיידנ עיייעו ('
 יסונב ה"כו היפוג ל"צו הפוג טיק ייכב (+ mrs ע"פרשבו אריונ םש קר ריפדבו ב"ה י"כב היכ )5 (ey ע"פרבו

 ע"ייע י"שרב ^5 ןכו יב יילו אינדנ טיק יייכב f) | .ליפנו ג"ונב )5  .הישיר ג"ונב הישאר ט'ק י"כב )5  .אפוג ע"פדבו

 היכו )15  .ילע (mu זיפר ריס ייעשי יקליבו amm ama ('% .הרבע aa )?  .י"כב יילו םש שיש גיונב )? .אבה

 .ןיריצק םשו vai ל"צכו 'קליב

ua בש an 
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 +  o'6 33םוקמב  piv "y mmiהרעה םרוקה 1

 ןאישא א'עס ט'כ 'וחנמ (יטרפ 02« הבדינ .ךבדנ *
 ןאיישא םע אוה דחא קפס ילבו ךבדנ רב
 .ג'ע א"ער א'פ 'ליגמ 'וריב הבדינ רב

Uy 02237 *ארבתנ ע"ייע :א" . ^nםש וניבר  

 — 'עמ אוה ד'עפלו (אכבתנ) הכבתנ

 ÁN ָךָּבַדַ

 = אָתְְרִִנ טשפומה םשה ונממו D ע"ייע ַדְנ*
 C) בויא) םידדנ 'גות הטלמהו החירב ןינע

 DU 'ע דועו ,אבה ע"ייעו -- .אתניש תרדינ €0
 der חרב 24-9 ע"לכו םדוקה 'עמ ל"נ) אָדיִדְנ *

 תבש Y^ (הניפסל ראותו 6
 תוניפס ע"פל b" ןולקשאד (sv 7^4 ר'פס
 'טארק 'פדבו םיחרוב ולאכ ץורימה ילקמ תונטק

 .אירידנ ס"טב

wa (מ"למו הדנ לעיפמ וא רדנ 'עמ D] 
(Entfernung, Absonderung הקחרהו pu 

 פ"סב ר"בב ^ 0" mינפמ  nbהדנ השאל ןתינ
 רציק וניכר ה"יחא]* — .'וכו תבש לש רנו הלחו

 ערוצמ 'מוחנתו ר'בב ש"ע ןושלב  ^b'קליו 'ט =
 'ישארב  "bה"כו .ג"כ  mnmרנה תקלדהו הלחו =

 :א"ל תבשב  wm Qvהקחורמה השאה תראותמ
 השא לאו 'ו ,ח"י 'קזחי מ"למ אוהו האמוטה ינפמ

o האלהו :א"ל הדג תג ץובקהו) n33 ל"זרדב ה"כו הדנ 

 .רבודמה jy בורמ הָּד ג תכסמ 'ארקנ הז nw לעו
 התדנב הודהו י"פ ר"דמב 13 טשפומה םשהו — הב
 יורינב אהת הוד איהש םימיה לכ (גיל ve יקיו)
 "< אחת "יא :ד"פ תבשו ר'עפ ג'ד ט"פס 'יטיג 'וריבו

 | — [התדנב

 )00 .ע"לב ןכו C2 n פומע ;יה vo ייעשי) מ"למ) הדב 9 *
pap 52 ooלהקה ךותמ טרפכו הקחרה  = = 

 < -stossen (aus der Gemeinde), excom םרח ונייהו

Gnuniciren, in Bann thunמיי תוכרב לעיפב  ] 

 תא אלא "21 ברה דובכ by ןידנמ תומוקמ ר"כב
 םיבוט םימי ינש לע ןידנמ ,ב"נ 'יחספ .'וכו ודנ ימ
 ^r םש ,'וכו רתלאל ןידנמ e ק"מ ,תוילג לש
 .ש"ע 'וכו אלא ותוא ןידנמ ןיא חרפש ד"יבא
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 . oy pomהוארק  sineפ"למ  yy,(ה"פק ,ג"ח) 0)

 ייכרע :'צ 'ילוח .ג"מ 'דהנס ^ 73 .ח"כ תינעת
 ('וכו אגרש 3978 ויתה תעלבהב כ'ג «bw :'ו

 םשהו .'ג p "bun" 'גרת א"פר 'ירדנ 'תפסות
n2האלהו א"מ א"פ םינק א"מ א"פ 'וחנמ  ^na: 

 :א'לד ר'פס 'יחספ v^ אָבְריִנ א"לבו :'ד .'ב
 v5 ;ט'כ nb תומשל 'גרת יייע אָּמְבַדְג 'גרתבו
 םשהו 7^ א"ל 'א י'הדל 'גרת אָתְבִִנ ץובקהו 'ג
 (דיי ,אינ םילהה) הבידנ חור 'גרת אָתּובְרִנ טשפומה
 .'ג 1272 ע"ייע הבדינ יטרפ םש -- .אתובדנ חורו

1915 Dy אוה דחאו C ^ 0» (מ'למ q37) 
 םינבא 7D" ^5 ךכדמ 'עב 'מושרה ע"למ

 ארוק היה 'פב auschichte, Steinlage) וז נ"ע וז

 שארב וא ןליאה שארב (ז'טד רימ ב"פ תוכרב)

 (.איעס ויטק תבש) שדקה יבתכ לכ 'פד ג'רב .ךברנה
 ןבא יד ןיכבדנ [ומכ] e^ ךבדנה תחת והועקש
 יקזחי) [םהב] «qn ביבס רוטו )002 7 ללג

v2ג'כ ) | unןידיבע ןיכבדנו  qvדומלתבו  
nu)ח"מ ידהנס .דזמ יטוס :ה"יק מ"ב : ב"ק .  y/"y: 

 .חמוחה ןינב תרוש אוהו סומוד ומש C7) תפכ
 'וריבו ל"נה 'ומוקמב ךבדנ ונינפל «m ה"יחא]*
 "יעיבש 'ורי ,ךבדנה תחת וזנגו ג"ע ו"טר ז"טפ תבש

ieךבדנ לבקמ אוהש הז ד"ערו ג'עס ר'לד  
 (J"y ךבדנב ועבקש תפוכ ה"מ כ"פ 'ילכ ,ורבחמ
 תוכבדנה השלש ץובקה ד"יפ 'להא 'סות C7) תפכ

"vaהשלש א"מ ר"יפ 'ולהאו םש "יעיבש  
 ג"פ 'ולהאמ וניבר איבה b" 'עב יכ עדו .ןיכבדנ
 גברמ im 'יפבו ךברמ (i523 םינבא לש ךבדנ ז"מ

 י"כב תמאב ה'כו ב"עס 'כ 'כוסמ ןכו בר יעבו שיע
 ךבדנ םוקמב ךפיהבו ךבדמ ג"ונב לבא 'ב ס'ש
 Dt י"כב יא :ה"כק תבשב ונינפלש תואסריג לש
 ךכדמו מ"ל ךבדנ תלמש ירה תומחלמב ה"כו ךבדמ
 'ינה ל"זר ורחבו דחא ןינע לכהו אוה 'יטכח ןושל
 363< ךאמדמ תיברע הלמל איה הבורקש ם"מב

"ew Cow yy)וז ג"ע וז ןירדסנ םינבא תרוש  
 לע ןבא n" ןכו ,ךבדנ י"ע רוט 'גרתש המ הזו
 B^ הפי כ"או .ךבדנ לע .ךבדנ 0" ,'ב 3m ןבא

 ה"פ םיבז ש"רב ה'כו המוח ןייגב תרוש ןאכ וניבר <
 ,ומצע םשב (ךבדנה תחת בז לש עבצא לע) ב"מ
 ם"בטרה 'יפב לבא nw 'קזחיל י"שר b" כ'ג ןייעו
 ייפבו ש"עו C mb הנושמ 'יפ 'יא ה"מ כ"פ 'ילכל

 — .['ד ארזעב י"שרל סחוימה

 ןינעט וניא ךבדגה יכג לע ליהאה nen ,ךבדנה תא (pat ויהש העברא זיפר ינלהא 'תפסותו אימ Ye יולהא לבא )!

 Stampferde, Wand, tapia יימפסא ילב ijlb ןומהה ע"לב sm א"ייפטלא )* — sx דוורנ עייייע ןורא ייפו הז

Schanzeיוועלל תימעל רעשיילפ  am4116  

Edותו הוו  



314 

5 y ^ 2 

 tm y""y (C227 am אודניהב be 6 'ם ייטיג)

 .ז"חא אבה ע"ייע דועו .'עה ףוסב

"T2םינפב ןייע בגח)  (Heuschreckenartולאב  
 (' בגח (.היס ^9 םיבגחבו 'מגב תופרט

 אריהנ אלו ןאידג בותכ 'חסונב ב"א) — .ןיידנ הז
 ^n» G' a 'קי) והנימל בגחה תאו C "4p יכ
 ןיידנ x^ ה"יחא|* — (הינזל אנודנ איהד אבזרכ
 ינימש ארפסב ה"כו 'ילוחב י"כ ה"מגר 'יפב כ'ג ^8
 הפקשה יפלו ןיידנ הז בגח 'ה קרפ 'ג 'שרפ
 תארוהב ןיידנ יכ ןדג 'עב רמוא יתייה .הנושאר

zmדחא  oy swרונצו 33 הנינעש ןיידנ תלמ  
 = אוהש pan (יט ,'ו NU) prm 'גרת ןכו םימ

 אוה דחא ןינע 23 תמאבו (פרוקה ("y ןייודנה
pyיג'ל 'יעשי) בג  C0ונינעש  myיימרי) םימ רונצ  

 D'2jn5 םוקמב W^ םינורמשה ירפסב םגו ('ג יד"
 ארקנה םיבגח ןימש עודיו םיִבְַהְכ 0/75 a ידמב)
 רושק ןינע הז ילואו 3303 םירד gryllina ר"לב
 ול שי ןיידנ ןכלו םתארוה יתשב 23 םע בגח ןיב
 O2. prb ןיידנ 575 mn .תוארוה יתש כ'ג
 ותוא לש טרפבו םיבגחה לוק תועמשהמ ףוצפצ 'יפ
 ןהו acridium ר"לב Schnarrheuschrecke ארקנה

 ארקסא ע'ייע דועו םש 'ילוחב ורכזנש ןירקסא ןה
 ( aen[(.חיצק —

 תונליאמ בוטרו nb OUS ע"למ (p^ ןייונ *
 םוי ר"א safüge Oliven) םיתיזמ ל"זרדבו

 ראש 'יפא אלא ןיידונ רבד ףוס אל . , ןיידונ תיזב
 ראש 'יפא ןיידונכ ןחביל ןכרדש ןויכמ םיתזה לכ
 b^ .כ"ד r'b האיפ v" החכש ןהל ps ^nm לכ

 ,םיבוטרו םיבושח םיתז

 םילגר הברמ b sb^ ם"לב Is ע"למ) 59
(Tausendfussייל .תופרט ולא 'פד ג"סב )*  

 (Cm .ןיבוריעד  ג"רב .לדנ הז םילגר הברמ 61'ס
"bןייעמ 0/2 תואוקמב ה"פב .לדנכ יושעה  

 םינהכ תרותב ןנירמאדכ b^ ,לדנכ 6'ךשומ אוהש
 אוהו לדנ הז םילגר הברמ (ב"י קרפ יי 'שרפ ינימש)
 יובמ ןכו הברה םילגר וירדצ ינשמ ול שיש ץרש
 ,םיליבש םיליבש ןירדצ ינשמ וב ויהש לדנכ יושעה
 םויסה םש קר 33 ט"דסב ג'הר 'יפב ה"כו ה"יחא|*
 ילואו תייטב קדנכ ברעמו חרזמ אוהש יובמ "יפו
 ע"ייע םילגר הברמ לש ץרש 2/53 sm pia ל"צ
 "35 «p Q5» ve^ 'וריעל p ps .קזבא

Y Jr alli cbe tei A 20 ו Ca ATUM bras 

?9 mp» * TU 
i00א"ד ,'וכו םולחב והדנ .'ח ,ותודנל ךירצ  

 ,הדונמ ב'עס YO ק"מ ינוניבב ג"ר והדנו א"פ

queיחספ ,םימשל הדונמ ' :i^pןידונמ העבש  
 הדונמ :'ז "ירדנ הדונמ : ד"ל תודמ ,'וכו םימשל

 ב'מפ ר'מש nonem .ט"י תוכרב לעפתנ 5 ינא
 1213 y (Bann)" יּודָכ םשהו .ףעזנו השמ הדנתנ

ovג"ם תבש . "Uyתינעת ,ז"י .ו"ט ק"מ :ח"  
 :3^ mp .ח"כ erp" .ז"סד ג"פ 'ינעת 'ורי .מ"י

 ר'מש .איודינד אנשיל :'ז "ירדנ 2/55 .תועובש
 ינידבו wn אלא ('ז :ב'ל תמש) דר (ps ל"נה
 קחצי דחפ כ'ג ןייעו Tbe ^p ד'וי ע"ש Uy יודנ

 now ע"ייעו .נ"שו 'עה הז

mn *התסהל לאשוהו הפיחד ןינע מ"למ)  stossen, 
(Gerleitenליעפהב  "mbהאלהו .ז"ס  

 rp 'הנס 'ורי sy דבענו ךלנ רמואה הז חידמה
 יטוס jw ךסמ 'ע םדוק תיסמ ע"ייע vy ה"כד
 aun ינפמ תיחדנו הנטק םימה תא !"nn הלודג :זימ

Uyי"שריפ  ummאהיד ןינעמ תיהדנ ,תהדמ סורגל בוט  

om yyזיכ .) qm3י'ו בויא)  G^(איגר 'פד) ינרת  

nmpmsלעפנבו .לעפתא אוהו ינממ  "y nm 
 .תחדנה vy ןינעב ,א"ע 'דהנס

(Rinne, Kanal םימ רונצ O0 prp) nami 
  ^ 273אל  vwלבא ןצמחמה ןמ אלא

 תכרבנ ןיידנה jb י"שריפו תומא 'ד ןיידנה ןמ <
 ןיזתנ םימהש Tub הב ןיפשפשמו ןיסבוכש
 'יפב ה"כו כ"ע תומא 'ד קיחרהל Tox קוחרמל

v5 mn(אנליוו סישב ספדנו)  jbםוקמ ןיידנה  
 םתוא ןיכמו en ךותב ןמצע םידגבה ןיסבכמש
 תומא 'ד קיחרהל ךירצ ה'שמ םילתכה לע ןיזתנמו
 יעב וניבר b^ 3 'עב םג איה ןיידנ ןמ "גו כ'ע
 ס"דב יתאצמ התע לבא ןאידנמ ס'טב "DU עקב
 ןאידנמה 5' NU" 'ה י'כמ םשרנ 6ר'מ רצ ביב)
 םינשיה 'יפופדה 553 ה"כו ןיידינה 'מ י"כב לבא

TE DT»ל"ג הנורחאה וזו ןאדינה 'ימעפ הזיא  
 יכ ym ,ל"נה 'יסרפ nob םע הפי הלועו רקיע

wmןושלמ ונינעש רבסש ינפמ דנ 'עב איבה  
 "שרו men ^p») nau ונייה האזה וא עונענ

bnעב יתאבהש םישרפמה רתיו ' jwיש"ע  
 אָּודְנָה ם"לל הקתענ םשמו פ'ל אוהש ןוכנה לבא

mט ,'\ א"מ םיבג 'גרת ןיבותנה ' am) y'ey 
 ןינודינ rg On ואיכ יימרי) ןינודיג 'גרתב 031 01
 אזדניה םוקמב םג ילואו 6הימר c ןדנ ע"ייע

 ויתופסוהב רעשיילפו 108,269 ציינלפפ ףעל ןייע (*  .בגח היטגר ייפבו ימנב ארפסב לבא בגחה בותכ לינה יקמב )!

 es גיונב (* ,111, 716 יוועלל לייתמעל



 ןוהיחירו + ךיפא חירו )5 D/ םש ןכו ,ןינמסוב לכמ
 תעדכ י'ד ,'א םילהת) חור ונפדת 'למ אוהו .ףידנ יהי
 .ח"ק 'רהנפ ,ףרונ וחירו .א'נ mul .ןמגרותמח

pt ovs qm onmוחיר היה $5  pmoע"ייע  
 — [ןומסלופפ

 by bsp ןינע 299 .ע'לבו סילב ןכו מ'למ) 37(
 ,Gelübde thun לעופכ ותכשחמ םייקל ושפנ

(Gelibde 772; gelobenמגב טג חלושה 'פב " 
 ps (Wy)" ויל («w^ תרדונ אהתש 'מוא ג"בשר
 תעד by men ול שי םיברב רדוהש רדנ ד"מל
 .לבא תושרה רבדל ילימ ינהו men ול ps םיבר
 רדיו ש"פר) א"ע תשרפ ר"בב .'וכו הוצמ רברל
 a ובילק «onm) soy ריבאל רדנ :רמאל רדנ בקעי
 רומא «ws pn ריבאל ('םהרבא ריבאל רדנ
 וב חתפש ימב רדנה non spy ריבאל אלא
 mpm לקב «mo הייחא]* .הליחת
 mu» mb בוט .'ט 'ירדנ ,המב הנב ולאכ ררונה
 רדונ mm הזמ בוט . , רקיע לכ רדונ וניאש
 ומייקמש י"פעא רדונה לכ :ז'ע .ב"כ םש ,םלשמו
 לשובמה ןמ רדונה האלהו .ט"מ םש wm ארקנ
 = "ירדנ ,הרדנש איה .ב'ע 'ובותכ ,קריה ןמ רדונה .

 ,יכהד אתעדא תרדנ .ג'כ :ב'כ םש .אנרדנ אל .'ט
"Yרדונהש עדוי תייה וליא : א"מד ט"פר 'ירדנ  > 

 יוויצו m רדונ ובלב ורקודי ברח .לטונ וליאכ
 האנה רוד א'ער א'מ "שודיקל י"שר y" רוד
 רוקמה .ךשאר ייחב יל רוד US 'דהנס ,ונממ
 .'ב 'יכרע לעפנ amb )30 63 רודנל 'גרת
 ,רדינ אל .'ו ,רדינ .'ה םש ,ןיִרְּדיִנו ןירדונ האלהו
 "5 םש ליעפה ^« רודנש אוהו .ב"י 'ירדנ

deu ois" 35ובותכ ' spרידמה האלהו . 
 : א"כ "ירדנ .ןתרדא . . ןתרדא אלד :םש לעפא

nmnאתרבל , c5יטיג לעפַה .הירדאר ' pw 
 רומה האלהו .ב'מ 'ירדנ ,םיברב àmne רדנ
 ,ב"ל 'וכרב : םשהו ,רוסא רדומה :ז"מ םש ,האנה
 רתוה :ה"ד ב"פ תבש v mb "mb m^ ריתה
 א"לבו רדנ תחיתפ .א"מד ח"פס 'ירדנ 'ורי ,רדנה
 ; א"מד ט'פר יירדנ 'ורי .ר"כ :'ח "ירדנ אָרְרנ ירופו
 רתיה »^ 'גיגח ץובקהו .'ב ףטש yy א"פפ ר"ב

o0 'וריע ,'א רה ע"ייע  : PSםירדנ ןיריפמ , 
 .םירדנ תרפה .ט'ק b" ,םירדנ תשרפ sb ק"מ
 תובא ,םדא ינב ןושל sns ךלה םירדנב : א'נ 'ירדנ

xbא"לבו תושירפל גייס םירדנ ג'ימ  poraגרת ' 
v'y "ian2^ .יל "35 יגרת) אהרדנ םייונכבו 35  

 ול שי ןירדצ ינשמש ךורא יוכמ p^ 555 יושעה
 ילגר qus ןכימו ןכימ ןיחותפ םינטק תואובמ
 תוכושמ הברה םילגר ול שיו לדנ ארקנה ץרשה
 לדנ הז םילגר הברמ לכ דע אינתדכ manm הנהמ
 mium םשו ת'ר םשב םש 'ופסותה 'יפב ה"כו כ"'ע
 : םילגר הברמ כ"מ ^w) 'קיול 'א àv 'גרת ןכו
 םילגר ול שיש ץרש י"שריפו pom ינפמד לדנ
 ש"דיפטניצ ןירוקו ןאכלו ןאכל ובגז דעו ושארמ
 'יפבו ,רעלסיפטרעדנוה = centippdes NY כ"ע

"bwםילגר האמ לדנ :םש  so pepיוריבו  
 — [לדנ דיבעתמ אנונד אתרזיש רב : ג'ד N'b תבש

(ein ühnlich Gestaltetes nD7 ןמ לעפנ) הָמְדְנ * 
Aun ח'ע+ am) ^ p3 y^y 

 qub לאשוהו eheide) ברחה רעות מ"למ) ןדנ *
 אהת sow .ח"ק 'דהנס המשנל רעותכ אוהש

 ריזחמ ינאש העשב ו'כפ ר'ב 03275 mm ןתמשנ
 'תפסות ןהינדנל חור ריזחמ יניא הנדנל חורה
 «om םהל ריזחמ ינא םוקמה רמא ג"יפ 'דהנס

mbא ןד ע"ייעו ' om)יב'צ ) auaיליאשהבו  
 .ב"כ 'קזחי 'גרתבו ,הנדנ וגב ו'ט ,'ז לאינדב 322

 Up הנדל ךורעבו הנדנ ^s a א'של ;ר"ל

 4/3/1902 עיייע אבוב +

Pos 1יא דג  

 (ז1ַפ1ַ1ַ: תולותבה רהומ n3 = ןדנ מ"למ) אָיְנּודְנ
 (ביער vy מ"כ) ךשנ WW 'פד ג'סב

 ןייוארה ןיטישכת תונקל b^ הומח יבד אינודנ
 — (G5 vo pi) 333 ונ תי "̂ פו אינודנל
 ןה תועמ ןה הלעבל השא סינכתש המ b^ ב'א)
 (ךינדנ תא תתנ תאו ?GU 'pm מ"למ ןילטלטמ
 'יג יפכ wm קוספה sib איבה בנ'ר ה"יחא]*

"onםהינשו קוספה ותוא שאו איבה ו"'ופדו  
 ק"רר 'יפמ en^ .קיתעה ב'רו ונווכתנ דחא רבדל
 ק"דרל םישרשה ףוסב א"רל םיקומינ כ'ג 'ייעו םש
 ,אינודנ לז ףוסל :םש מ'בב mo» am 'ע
 תרבל אינודנ והל רמאד אוהה א"עס ד"נ 'ובותכ
 — [היתרבל אינודנ ןבזמל 2 'ינעת ,'וכו אינודנ לז

 תוטשפתהל לאשוהו הפיחד psy מ"למ) 8172 "₪
 לכמ ךינמש mo 'גרת uften) חירה

popsשיחש)  Ooףידנ ךיקידצד כט םושו  
 ג'ונבו ןמגרותמב ה"כו ה"יחא]י | .ןימשוב לכמ

sei (!ויופרבו ב"ה דייל יב יא ויו י"כב ןוכנל , ?( mésןוכנל  vaaריפרבו . 
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 ח'ער ליר (b ימלשורי וגהנש םוקמ פ'רב דועו
 עדוי וניאש רבד לכ ("ןוב 'ר םשב רזעלא 'ר
 ול ןיריתמו לאשנ רוסיאב C2 העוטו רתומ אוהש
 לאשנ רופיאב וב גהונו רתומש עדויש רבד לכו
 גהנמב ןתוא ולת םירבדה לכ ול ןיריתמ ןיאו
 ams אחריד אמויב אדבוע דבעמל אלד (* איישנ
 ינפתתד דע אתבש יקופאב ארבוע דבעמל אלדו
 < .("גהנמ אתינעת snnm דעישימחבו ינשבו אררס

 (יכ sb ב"מ) מ"לב »435 im םשה ה"יחא]*
 ומכ ונינעו תוצמב השעמה לגרה טרפב ל"זרדבו
 ה"רב םעה wm) ^p (האלהו :ביי (am ע"ייע רֶבד
 jsp .ביעס !ח :'ג .'ובותכ :0;'2 .'וריע +ו'ט
 'עו רבד y/"y רבד אמע ומכ .ב'ק 'ומבי ,ב"ער

pbוגהנ ןינעבו .'ג  owאל וא הלחתכל רתומ  
"yלע ונישהש ותו ה"ד :'ג 'ובותכ 'ופסותב  

 תבשב ה"נכו .ב"צקת ms ילא תוכילה ys" י"שר
 ל"וחכו ץראב ןיגהונ א"מ Ub "לוח namo :א"לק

ben13,3 'יחספ ותלוזו א"מ ב"יפ א"מ א'יפ  
 םירתומה e :'ה 'ליגמ ,וגהנש םוקמ ae מ'ב
 וב um :'ו 'ילוח י'וכו רוסיא ןהב וגהנ םירחאו
 ע"ייע אמלע גוהנ ב"עס n 'בותכ :ז"כ ק"מ רוסיא

Uxג'ד א"פ 'וכרב 'ורי  Tu Tyהוה  qusגיהנ , 
Dvןוניא רכ :ר"ד ביפ  pom)יורי .,'וכו ןוהיבג  

 pw .'וכו pnm pum ךכ א"ער ז"מד ב'פ 'ילקש
ps3 ה"ר 'ורי ,'וכו ןימייקמו ןיגהנ 'bח"נד : 

 קרפ א"י wb" וצ ארפסב .'וכו ןיגיהנ ןותא ןיכה
n»םתרדל שרד  p»תורודל 3370 גוהניש 05 ,'ז  

 ^^ םשו .אתוליז הב וגהנ m ,'א תלהק 'גרתב ןכו
 ,ינקמל ןיגהנ ןיכהו 'ז ,'ד תורל ;גיהנ אתיוה יד 'ד
 שיא סודות 3/5 םש 'פסות ,ג"כ 'ציב ליעפהב ןכו

omב"פ 'ציב 'וריבו 'וכו ימור ינב תא גיהנה  
 ,'ז סלק ע"ייע bm" ישנא לע גיהנה ג"עס א"סד
 ןירופיצב nan ^ גיהנה א"ער Yes א"פר 'ילקש 'ורי
 גיחנה אלא רמא אל לאילמג ןב ןועמש ןברד אדהכ

 — ]3^« יס יכאלמ רי y" אל הכלהל אה

 זמש 91-79

Qmבורמו  pppתכסמ ןכ תארקנ םירדנב  

 השא :ג'ע .א'ע 'ובותכ ראותהו - םירדנ
 .תירדנ השא :א"לד ז"פ 'ובותכ "וריבו תינררינ

 ליעפהב abschüssig sein) עופש ןינע ס"לב) 2 *
 וניבר ^3 לבא ולתוכ תא vues :ב"כ ב"ב

 ש'מו ש'ע 'ב רדמ 'עמ אוהו רידממ ס"ש י"כו
 'גרתב לעפאבו 'ד ,'א 'כימל 'טישפ 'גרת ג"שו
 .ו"ופדב ה"כ ןילילוגב pes אמכ ^ ,ד"י א'מל
 -- 'ב רדמ 'עו ע"ייע ןורדנומ ןורדנמ םשה ונממו
 ליפה 'מולכ לגלג ןינע ס'לב רדנג שארב למיגבו
 תישארב) .ללגו 'גרת herabwülzen עופיש םוקממ
 TUA 'גרת י'כבו וניבר ^3 לבא רדנו € ,'ח יטיכ

 ,052 ם'למ ש"מו עיייע

 ,ש"מו אדידנ ע"ייע אירידנ *

 השעמ לגוה bm הכלוה ןינע מ'למ)
einen Brauch beobachten, einführen 

 )299 5( םיקרפ 'ג 'פד ג"רב 'וינעתב G9 ע"לבו
 אקריפב הל ןנישרד 6 הכלה רמאד ןאמ שרופמ
 ותא יכ ןנישרד אל שרדמ גהנמ ומאד ןאמ
 ('ם ע ה וגהנ רמאד ןאמ Cono ןנירומ ("ןמק ל
 C דיבע יאו וחל ןנירומ אל ייורוא (וליפא
 תומבי) .הצילח תוצמ 'פד ג'רב n5 ןנירדהמ אל

Cv?תוחנמ) תוישרפ 'ד 'מגב הבר ץמוקה 'פבו  
 ןיעמוש לענמב ןיצלוח רמאיו והילא אבי םא 625
 vna רבכש ול ןיעמוש ps לדנסב ןיצלוח ps ול
 פ"רב .(וישוריפב ל"'ז mà ^b לדנסב םעה

musהצילח  (בייפ תומבי 'ורי i05ג'ער ) פ .שירבָו' 

 ר"א «GNU rb ימלשורי "לעופה תא רכושה
 .('הכלהה תא לטבמ גהנמ תרמוא תאז (*איעשוא
 תוטעומ םינשל oii לבקמה 'פב p^") דועו
 גהנמ רחא ךלוה לכה ןמחנ בר רמא (א'עס p" מיב)
 ןעוטהו םוקמה גהנמכ הל ןנימקומו (" הנידמה
 .("היתווכ ןל אמייקו היארה וילע גהנמה יתלוז

421 

 ןכו מירב ייל םיש ייכב לבא ג"כק ייסס ךתלעהב תותליאשב היכו ה'ימגרו ח/יר ייפמ חכומ ןכו מר כ הכלה גיונב )!

 .ס"ש ייכב nb ןכו ונינפל "ל (? «qam יברו ה"ד :ב"פ "יבוריע יפסותבו םש סייד יייע אמלעב אללכ אוהו גיהבב ייל
ms ami )5'5  .ייל ייסופדבו יב ס"ש י"יכב היכו (+  ,ןנירומ ( ימ ג 'ופסותבו ם"ש ייכבו ונינפל ייל nt)תואסריג  

 ר"פדבו quy י"כב ה"כ )7 .דיבע דיבע יאו גייונבו mày יאו סייש ייכבו (אנליוו ם"שב) חייר ייפב «m )5 .ןה תונוכנ

 ירב מ"ב יוריב 3"3 םוקמ הארמב ןייע )? .םתסב הז w^ ל"נה יומבי יוריבו היעשוה גיוכב )9 .'יל ע"פרשבו ושוריפב

 ךורעה םשב ^n 'יפ m אבוהו ('* .הנידמ גהנמכ לכה ג"ונב ('1 = .ח"ר ונויה ('% שימו גהנמ ע"ייע mp יטארק
 .ד"נ שרש ןולוק י"רהמ ישתב ןייע דועו שוריפה שייעו ב'ערו איעס מ"ק cx הכלה לטבמ גהנמ 'ע קחצי רהפב

(s55  .ןיבא 'ר םשב ג"ונב ( הייכו ךורע י"'כב ה"כ avi5 .אישנ עיפדבו יינעת יוריבו ייחספ ') יותספ 'גריב יכ עדו 

 גהנמ ארדס ינפי דע גהנמ וניא אתבוש יקופאב אדבוָע דבעימל אלד ןיגיהנד איישנ ליהזב ייא ב"ערו א"עס ל"ד ד"פר
 תצקב ג"ער  דיסד א"פ 'ינעת יוריב היכו גהנמ חריד אמוי . . גהנמ אתינעת ינפתי דע amio וניא אתשמהבו איירתב

 .וניבר תעצהכ אלו (pi) ןובא 'ר םשב אירד ורמאמ ם דו ק הז ייא יוריד יומוקמ ינשבו םייונש



 רבסד יהנ ,ו"ע ק"ב ei es auch, wenn auch) אוה

 יהנ .א"ס תומבי ,'וכו 053 יהנ .ד"ס 'מוי .'וכו

 (* אמופד יהנ א"עס ה"ל 'רהנס ,'וכו ארק והניטעימר
 היבותואל אוה אניד ןינלר יהנ .ה"ס ז"ע ,'וכו ןיבתכ
 ויתובא םוקמ אלממ וניאד יהנ : ג'ק תובותכ ,'וכו
 : ב"ק 'וחנמ .'ג רטק ע"ייע ב"עס ג" 'וירוה ,'וכו

 am והל אינהמד יהנ

(sieben הפנה "b * ע"לבו bm ס"לבו 5n 
^b אליהנ אמטיק יתיינ 6 תוכרבב ק"פב. 

 אליהנ 6'ט) תוינעתב ק"פב .הפנב רבענה רפע
 .ארטימ יתא ארטימ ימקמ  ^bרטמה,  rwnקד

 םא חמקה ומכ  bnתליחת  nvרטמ דרי רטמח
 ןמיסו הברה ( neקדה טולפל תלחתמש ןויכש *(

 — וז EN לכא וב אצויכו 6דירצו תלוס תטלופ
 im ארטמ ספד עד רטמה תירחאב אליהנ
 (אידר) א"ס (""יזיעד אירח ךנמיסו רטמ תיצמת
 ולאב (C C7 רח 'עב ונשריפ רבכו C [אירד ל'צ]
 אמטיק G'yb איג יילוח) גגה ןמ הלפנ 'מגב תופרט

somןנישייח  ^bהרבכב רפאה ("רכענש ןויכ  
 .םירבאה קוסירל ןנישייחו pss אל יאדו
 n ילייגנא .ץבוקב "2 ה"מגר 'יפב ה'כו הייחא|*
 הרבככ הייושעש ןנישייח אליהנ bn oye ייש

wmציבב ה'נכו .כ'ע קרשימ אל ' :b'5אלהנ  
 אחמק אלהנ ND :ב'ס 'בותכ ("לה ע"ייע אחמק
 יעו ס"למ mw mpi "b won ליעפ ינוניבבו
 -= אתלוהמ םשהו .ופלחתנ 'ח 'ה תויתואו ל"גה

eהפנ  Siebהזו  "enרתוי  moזולמה תרזגמ  
 — [אתלוה ג ע"ייע sbine ראותהו ,לה 'עבש

bmּךְֶהיִב . mimע'ומב הילה ג ע"ייע  
 ,שטנ 'ע רחא

nm *עזל לאשוחו ירא לש הקעצ ןינע מ"למ)  n: 
 biummen, lármen, toben) רעצ תימהלו םיה

 'וכו םהונ ירא ןיא .ב"ל תוכרב הנושארה הארוהב
b) "omאלק םהינ . . אלק דח םהינ ב'עס  

 ןיעשי) םיגדמהו ו"פס ר"קיו םדאל לאשוהו אנירחא

 םַהָג * - גַהָנ ל

 ,Lenker גיהנמ ; führen, leiten םדוקה 'עמ) גַהָנ 2

Steuerruderתא רכומה 'פב (םינפב ןייעו  

 D? "b ץיגיהנמה לכ תאו Cy c הניפסה
 C תוניפפה םהב ('ןיגיהנמ םיחלמהש תוטושמה
 רמא C'n מיב) םינש ויה 'מגב ןיזחוא םינש 'פב

mיזחנ הדוהי  o" ^wb55 m'e3 pm ps 
 רושב גיהנמה, b" ,םיעבראה תא גפוס גיהנמה
 .'םיעבראה תא GB שרח וא שדו רומחנו
 ה"נכו  ,(אנליוו פישכ| ח'ר pb" קתעוה ה"יחא]*

Dvוכו וילגרב גיהנמב :םשו ,גיהנמו בוכר מ"בב ' 
unינווג  nןיכשומ ויהש םינש :םש 5(  

 דחאו ךשומ דחא היהש וא רומחב ןיגיהנמו למגב
 .הגהנה ע"ייע sb Den 'יגוסה לכ ש"ע 'וכו גיהנמ
 vnb ךושמל .שורחל ןירופא ב"מ me 'יאלכ
 םלועל ול s" ב"ערו א"עס א'צ ב"ב טושמ ןינעבו
 לע רמאנ ןכו .'א טנרבק  ע"ייע וגיהנמ דבאש
 תא גיהנמה סנרפ .ב"צ 'דהנס םדא ינב תגהנה
 רמאת ט"ל ps vu ,ה"ועל ןכיהנמ תחנב רובצה
 אלב ה"ועהש רמאת 'וכו גיהנמ אלב וזה הריבהש
 ךתואישנ גוהנ :ג'ק 'ובותכ לקב ןכו .'וכו גיהנמ
 גוהנל ךירצ ב"עפ Y^p םיחספ .'ב םד ע"ייע םימרב
 לעפתה .דובכ ןהב וגהנ א"ער ג'י 'טוס ,רובכ וב
 וב גהנתמ םלועהש חור "Ty m ו"פ ק'ב יורי
 לעופ ינוניב םע םלועבש רושיקב אב דועו .'וכו
 'וכרב 'ורי 6 םלועבש גהונב טשפומ םש שומשב

S p NIBיקנכא עיויע) | דע > | "vיזליד .א"פ 'מוס  
 אוהש המב b^ .ע'פס ר"ב :ז'נד א"פ ה'ר 'ורי

xmונייה םלועב  ambםלועה  py»וגהנמכ םלוע  
  xm[גהנמ ע"ייע --

cmaמ'למו  nmע'לבו ץוביק ןינע (לעפנב)  
(sich hinzuthun | 6:לעפתיאב 'גרתב  

 ,'ג יימרי) ווקנו ,ואיהנתאו C€3 יז א"ש) והניו 'נרת

o^ןמגרותמה 'יג יפכ ןוהנתיו . Twגרת ןייע ' 
 /3 ;ו"ט ,'ב עשוהל ;ב'כ ,א"ל mw ,'ל "מרי

 דב

GI AV מק א Lv - 

pow 090^ה'כו ןימהנמד  "naיִהְנ 2 * : םש 'יעשי  (ס"לב wm)לעפמ  ^m nya m5/3  
 " Ciיִהְנ העיטקבו  m ^bםא 'מולכ ci תפאשב לוקו רובד ee ע"למ ע"פל אוהו ןימהנמ

——————————————————————————— 

 ni ox ןרד by )3 .הלש ןיטושמה וליא :ןיגיהנמ םש 'מגב שרופמ היכו (? = .ןיגהנמ .ע"פדבו sp ייכב ה"כ (? = =
 ה"כו (5  .לישרמה תהגהכו סייש ייב 'יגכ )4  .םנכ עייייע .ט"מ הדג הקשמ םנוכב ;)5"7 vb יילוח) םעט ןתונב
 ררצ "Y יעו T Y לייצו רירצ vip ע"פרשבו רייפרבו טייק י"כב ןוכנל ne» (^ pn קדה ע"פדב לבא ?^n 'יפבו ר''פדב
 רטמ א'יהנ :ייכ הימגר ייפב ןכו (אנליוו םיישב) יינעתב חייר ייפמ קתעוה כיע )* aen ס"טו ךירצ ויו ב"ה vom יא
 ,גיתב )9  .םימ יאדו ann אידר ןאכ ע"פדבו יח רח 'עב שיימ יייעו הידד טייק י"כבו ביהו yà י"כב «mu )*  .הקד
 ד'טב mi ^w" יו הרושב םשו v^ Yn )!! .דבענ יעה שירבו ןאכ טיק י"כב )!0 .ה"מגר ייפ l'un vy האלהו : ב"פת

 .להנ לייצו



 רֶהְנ -

 'קלי .אמהנ רתבל . . אמחנ ימקמ ב"עס ^ 'ובותכ
 v^) pop ע"ייע אמהנר אמלוט ו'גותת רתסא

Ye Cvב'פס 'דהנס  S^םהגמ ג"עס  

 פ'ר ר"להקב "ארכ אימלט םחנמ ל'צ אמלט
 מ"לב םחל ומכ הטמח שימשת הליאשהבו ,תוברב
 תלמב א'הה יכ עדו -- 'ב לקפ ע"ייע 4^ הדנ

wonתוכימסבו  ob) Dy)הפיה "ג  xbק"ב  
^yןייע  Elaשמתשמ  manתמועל הכורא  fm 

 הארנ <3 דנעצאפ — דנעצ 'לבו OU  תיסרפ
 אמהנ ילוא הז יפלו תפ 'יפ אמחל ס"למ אוהש

snל"נה אמאל ] -- 

 -Ver אתונכפהמ ס"לב 352 לעפמ) אתונכפהנ *
(kehrtheitםיאתפ תבישמ 'גות  

 'טישפבו ירכשד אתונכפהנד O5 ,'א ילשמ)

 ,אתונכפהמ

 wild רומחה תיעג pay )0 ^ בוי מ"למ) קָהְנ *
Gohreienרומח ר"להק שירו ר"שהש שיר  

 א"כד א"פ יאמד 'ורי ,קהונ המ עדוי sum קהונ
 .הקחנמ תיירש ר'ער ח"מד ה"פר 'ילקש 'וריו ר'ע
 איקיהנ לק ז"ט 'ל תישארבל 'א 'ורי 'גותב םשהו

aem 

leuchten, hell sein "9 b'53 ןכו 0 רַהָנ 
 ע"לב !€  T leuchtend'מגב (םינפב ןייע

 mb" (*ןיאיגס יננע ךושח ?C תוינעתד ק"פד
mmןי רי עז יננע ") empתכש) תיבח 'פד ג'סב  

Cropר אלא ומש יארוהנ 'ר אל אנת ' mem) 
 ארקנ המלו ומש ךרע ןב רזעלא 'ר הל ירמאו ומש
 — הכלהב םימכח יניע ריהנמש יארוהנ 'ר ומש
 ונשריפ רבכ 6 6ח'ע 53 אתירהנ ומיגרת אכה
 היניעש וניבר 'יפ םשו ה"יחא]* pa 'עב
 ומכ היקנ 'לב sw כ'או 'וכו האור DOWD םיפי
 שמתשמ ןכו | :טיצק (cT ש"מ ןייע רוהנ יגס
 רוהנ יגס ה'נכו .םכרע y" אחתפמו רואמ ןושל
 : ד"לד א"יפ 'ובותכ 'ורי ארוהנ איגס ^q 'וכרב

^vד"לפ ר'קיו :ט"מד ה'פס 'ילקש  àהאיפ  
 .ה"כו (men איגס ץובקה 2u םשו :א"כד ח"פס
 pay ןכו .רואטה הברמ 'מולכ .ט"יר ה"פס םש
 ק"ב Augenlicht םיניע רואמ tm) ס"לב) ארוהנ
 רמא ארוהנ הינימ ליקש ארוהנ אמליד ב'עס ג'פ

 יומוקמה ינשב 237232( יטשוק יפד ףסוי יקומינבו

ya n" )5קרב  mu»אתירוהנ ג"ונבו סיש י"כב  pos 

 Bn * חיש

 תמהנמש ק'ב .'ג תוכרב הנוימ םג 'מאנו חור
 n) ויב (c םינוי לוקכ «numo un הנויכ
 יפ ר'כיא (הַמֶהְנ ט"לכ) םשהו .םינוי לוקכ ןמהנמ
 .'וכו ןהיניב (non ועמשי אלש ידכ :התאמוט
 ^ yen" 'קלי א"כס יתבר 'תקיספ טשפומה םשהו

vov5"  "עשי) םכמחנמ שרד  G^המיהנה  
 | דצ כ'רד 'תקיספב ה'כו יניס רהב ינפל םתמהינש

 המחנ ס"טב "5 ראשבו אמראפ "2 'יג יפל מ"ק
 םשה Ww" .םש רעבאב "v ש"מ ןייע םתמחנש

"bir?ס"לב)  aum:ר"סתת זמר ףוס 'ילהת 'קלי  
 ירועגמ אל , , (ט ovp םילחה ףוס םיבכ רעגיו
 «n "yg? p) תמהנכ םהילע em ימוהנמ אלא
 םהילע םהנמ w vp mer^ ט'וש 'דמנו )5
 ימוהינ )/2 n; ייעשי) הגאש 'גרת .םי תמהנכ
 onm" יתגאשב ,ןוהתמהינ לק 'ג ^s 'ירכז 'גרתבו

 nom פ"לב ה"כו יתומהנב 6 375

som — Dmפ'למ  OUםחל  (Grotלזוגה 'פב  
 בר רמא ('GU p 'מוא מ"ר 'מגב םיצע

 ג"רב 'ציבב .יוש אל היסירכ ('םהנ אדבע ןמחנ
 לשובמה ןמ רדונה פ"רבו «D pr") 'פד

m»אמהנב אמהנ ילכא יאשפט יאלבב (?(:שימ . 
^bאסיידה,  neלכאהל הכרד ןיאו ('"איה  py 

nenפב ,('א) רבד 'עב ונשריפ רבכ הכרב ןינעל ' 
 יִכ Ce יובות) סנואה ךומפד 'מגב תורענ ולא
 השבי nb עלובה b^ .יכניחב ישוקא אמהנ
 .ותעצופ עלובשכו העילבה תיב ול  באוכו
 יכ ימלשוריב הניאו איה 'יסרפ הלמה ה"יחא]*

DNל"גה 'ומוקמ ץוח ילבב ס"'שב  "y3^ 'וכרב  
 םשו ,אמהנ םימעפ המכ ש'עו אמהנו ירמת א"עס
 חמשמ אל יחומש דיעס דעסמ אמהנ i1'yb ה"ל

pvעו אקידנה ע"יע אקידנהר אמהנ :ז"ל ' 
 אמהנ 'ימעפ הברה b'2: ףדל ם"ש י"כבו .אתרט
 אמהנ .ח"כ ק"מ :מ'ק תבש .אמחל 'יפופדבו
 ש"ע וכיירבג יפאב אמהנ ןולכית אל םשו ,ירעשד
 יגפמ אלו אמהנ ליכאד ןאמ :ג'יק מ"ב ,י"שריפ
 "יבוריע .אשופיעד אמהנ .'מ 'יחספ ,ידימרג העברא
 תיבציאד אניעב :'פ bn" ,קהבט ע"ייע ב"עס ט"כ
 ano וניבר סרג 'ב תכצ 'עבו וכיהלאל אמהנ היל
 אמהנ היל ותייא אמהנ יל ותייא א"עס 2/5 דימת
 ,אמהנ היל ובהי אל :ט'ק 'דהנס ,'וכו אבהרד

p») oma (iד"ס מ"ב סיש "33 היכו קיב סיש ייכב היכו רואמ : 
mmייל עייפרבו ךורע ייכב היכ (? .םוהנד .ביי 'יטיגבו  inim)קתעוה (* .אמחלב אמהל םש  eppחי"ר  puesנליוו '. 

 .ןיאיגס סייטב עייפרבו ביה י"כב ה"כ )

Anm 
yy (4יד גס . 



 תועמשמ יפכ הימחנ 'ר אוה יארוהנ 'ר יכ ןיסחויו
 הימחנ 'רו יארוהנ 'ר יכ םינויצ sum man ןושל
 תצקב יכ ףיסוהל יתאב ינאו ש"ע ידדהא יגילפ
 'תפסות y" מ"ר אוה יארוהנ 'ר יכ הארנ תומוקמ
 'ר 'וכו רמוא יסוי ^ היה ןכו )7 ז"פס תבש
 'מוא ?D" 'ר ג"פ 'טוס 'תפסות ,'וכו רמוא יארוהנ
 ריזנ yD'3 ג"נ .תוכרב 'וכו רמוא יארוהנ 'ר 05(
 ירה 'וכו יארוהנ 'ר ל"א 'וכו 'מוא יסוי 'ר :ו"ס
 יסוי 'ר היתגולפ לעב יכ מ"ר אוה יארוהנ 'רש
 *5 (הידסב אבוה) ם"במרה תעדל היאר וז 5/8 אוה
 ^ יכ היאר שי dem .יארוהנ 'ר sm מ"ר
 'וריעו תבשמ ןויצמ ץוח הימחנ 'ר אוה יארוהנ
 הדוהי 'ר ד"פר 'דהנס 'תפסותב "אד הממ ל"נה
 לעב יכ אוה עודיו 'וכו רמוא יארוהנ 'ר 'וכו 'מוא
 פ"א י"כב תמאבו הדוהי 'ר אוה 'ימחנ 'רד היתגולפ
 נ'ר ול רמאו 'יגה "א .ב"עס ג": תוכרבב נ"כבו
 'ר יכ .ל"נ ןכל יארוהנ 'ר םוקמב (הימהנ ר =)
 דובכה ראות DP? DN יכ םצע םש וניא יארוהנ

Uyריהנמ היחש ורמאש המ  CONDO ON)יניע  
 דובכה ראות אוה ריאמ םג יכ עודיו הכלהב םימכח
 "ילוח ארומא םש ('ב אשיימ 'ר היה ומש רקיע יכ
 יורשעמ 'ורי .לאומשד הימשמ יארוהנ 'ר ב"עס ה"נ
 פ"פ ר"ב .'וכו רמא איניש רב יארוהנ .מ'מד א"פ
 אבא םשב ןירמא ןוהיורת סונירמ v^ אנינח 'ר א'צ

osר םשב אחא ר"א ב'עסו ג"פ תוכרב ^« ' 
 ןב יפוי 'ר «Y ג'נד 'כופ 'וריבו ארוהנ 'ריב יסוי
 יפו ר"שב ןומים 'ר 'a N תומכי 'ורי ,יירוהנ
 אנת אלו ארומא היה יכ חכומ הזמ יירוהנ םשב
 י"שר ש"עו אנרק ה"רס :א"מ מ"ב 'ופסותה תערכ

 ye תוכרב 'ורי )5 ,רמוא ינאו ה'ד דומעה שיר

Y^רד היתחא יארוהנ א"עס ' mmmע"ייע האישנ  
 הבקנל םצעה םש ארקנ ןכו CY^p Um יינידוהי
 רואמ ןינע 10060 לעפהו lux bw לע Lucia ר"לב
 ןייע (wn רתסאד אתמלוע עבשמ תחא ןכו

 .'ט ,'ב רתסא 'גרת

"i3מ"למ)  (Fluss, Stromימגב ןילוחד ק"פב  
 ארהנו ארהנ (n^ "»n€ תעבטה ךותמ

 ףסוי ברו אעדרהנב היה ןמחנ ברש יפל 'יפ היטשפ
 רהנ רהנ יג ב ףסוי בר ול רמא ךכו אתידב םופב
 וב וגהנ םש וב וגהנש המו וב טשפנש המו המו
 רבכ דוקפ wn ,('רוסיא וב וגהנ ןאכו רתיה

Y? - 
 אירב ארוהנ :ד"כ un Tp" .הינימ לוקשנ אנמחר

 .'ב 'יחספ רואמ קר ונינע רועו .אשיחכ ארוהנ ,
modיאתוכ דח ה"ד יתבר 'פ ר'כיא .ב"י 'וירוה . 

 אכיא ארוהנ אדח ירבס ש"יב :ב'נ תוכרב ץובקהו
 לאשוהו ארונב אכיא ^72 אבוט ירבס ה"יבו ארונב
 יהי דגנכ 722 א"כפ יתבר 'תקיספ םאלו באל
 ריהז יוה ךמאו ךיבא pim) pun 'וכו תורואמ

qum paןירוחנ ,ארוהנ + תורואמ ,רואמ 'גרתו  "y 
 — ז"ט ,ו"ט 7^ םשו האלהו 'ג ,'א תישארבל
 ירמ op כ"רד 'תקיספ ,ל"נה 'ינעת לקב לעפהו
 : מ"ד .ג"פר 'מוי v^ לעפאב .ךמדק אניד רוהני
 3yn^ 'ורי mme רהנא Ty ז"נד ב"פר ה'ר 'ורי
 לאע ארהנמ sm הרזעל לילע הוהד ד'ע ו"סד ג"פ
 D" ,אתינתממ PAP והנירהנאו :ג"נ ב"ב ,תרהנאו
 תוה ושאר 'פ ר"שהש ,ןיתינתממ ןינייע רהנא .'ו
 אתיירוא :הז האר 'פ ר"להק ,יל ארהנמ (אתירוא)
 : ג" "בוריע .ל"נה תבש .ייפא ארהנמד איה
 ינוניב ,יארוהנ ע'ייע הכלהב םימכח יגיע ריהנמ
 B D'b3^ אריהנ ,ריִהְנ ראותה םוקמב םגו ליעפ
 leuchtend, erleuchtet, D'jb ליהצה דועו ריהב

C hell, heiterבורלו ז"חא אבה ע'ייע : ח"נ תוכרב  
 ע"ייע יפאב ריהנ DD ר"'קיו ןייע םיפא רושקב
 'ורי NUT ח"פר תבש 'ורי ,6 זיטק ,א'ח) ןיטמיא

 יילקש v" ה'כו ,ןיריהנ nes ג"ע ז"לד b" 'יחספ
Bלאשוהו — הז האר 'פ ר"להקו ג"ע ז"מד  

 'אנש ומש אריהנ :הלא לע פ"פ ר"כיא חישמל
 ל"צ] (ארהנ) ארש הימע ארוהנו (ביכ יב לאינד)
 ארש הימע ארוהנו א"פר ר"ב 'ייעו ביתכ [אריהנ

 ד"י .א"י n/ לאינד mr םשהו -- חישמה ךלמ הז
[Erleuchtung, Einsicht — 

"wins *יאנתל )* דובכה ראות סש םדוקה 'עמ)  
 אל :ז"מק תבש (השאל C ארומאל )2 ,

 ע"ייע 'וכו ומש הימחנ 'ר אלא «cb יארוהנ 'ר
 DU םדוקה רמאמב לבא :1^ 'וריעב ה'כו ,םדוקה
 אל Nin bm פ"ש י"כ ^35 "גה רקיע הארנה יפכ
 ומש ארקנ המלו ומש א שיי מ 'ר אלא ומש מ"ר
 ריאמ אוהש "יסופדבו) םימכח ינפ ריאמ היהש מ'ר
 הנוכנה איה אשיימ 'ר 'יגהו הכלהב (םימכח יניע
 Tu הנה תוקדוצ ויתויארו 43 םלשה pony ןייע
 ,(אשראוו יפדב : טיילק רצ) P DUM שיר ה"דפ ןייע

 *v" תטלחה by mens בטיח nw ה"דסב לבא

 BD" תכומ ןכ לבא .זיכו :ח"י יילוחב ונינפל ייל ינב ייגו )* 2^ v5 םילהת ; יה ,'ס יועשי מיל םג הזמ ילואו (
musלכש םשכ 'מולכ רשג ןושל היטשפו ארהנ ארהנ יר ב ל"זו (א"ער איצרו ביעס צ"ר ףד 'גנא ייכ ץבוקב) י"כ  

 תער רחא םוקמבו תחא תעד םהל שי וליא אלא תחא תעד ןהל ןיא תומוקמה לכ ךכ ודבל ולש רשג ול שי רהנ
 ,הכלה לטבמ amo יע קחצי דחפב אבוה ו"כ ייס now םירשר יייעו ליגה תומוקמ ינשב יישריפ יייע my y םהלש



000006 morapóc םינויה םירפסבו flumen 

 טרעננאמ ןייע ? 251 Dהז תואצות  vunהנה
 קלחהו .םירגיטל תיחרזמ תימורדב ךלהו תרפמ
 :ו'ק מ"ב אבס אכלמ רהנ ארקנ אימפאל ךלהש

  "yה"ס 'יטיג איגפ רהנ .941 רעיוביינ 'ה ש"מ
 :ז'ע 'מוי אפפ רהנ םוקמב ס"ט אוה ילוא ב'עס
 דג ע"ייע : ב'פ 'וריע א תאיפפ ר הג :ד"כ 'ינעת

 ( 2mז'כ תובותכ ,ט"כ 'ציב דוקפ רהב ,(טילר :

b" א'פ 'דהנס. v ז"כק, ^b" ו"ל,  בכורות 
Pa- אוהו "pb ש"ירב ל"צ ילואו ת"לדב Ton 
  koriaרעיוביינ ,241 טרעננאמ) סואימלטמפ לש 865)] —

wissen, sich erinnern, d. h. א רהנ 'עמ) רהנ' 

  (klar werden im. Gedüchtnissתבשד ג"סב

Gap)םיכחו ריהנ . ^bרכומה 'פד ג"פב .םכחו ןרכז  
 יד ןימייק ווה דכ אנריהנ (:א'צ ב'ב) הניפסה תא
 באזה תסורד 'מגב תופוט ולאב .עלסב ןיאס
 גהונו 'מגב השנה דיג 'פב ,היל תריהנ (.דיג :ילוה)
 יבב (*'ןיראמ ווה דכ אנריהנ (.ג'צ (ne לילשב
 האורה 'פב .אקרפמ יקורפ הייחב nons אשרדמ
 יליבש יל ןיריהנ (:חיינ .תוכרב) ןיקיזה לע '533

 153 עיקרב םיבכוכה יכרד ינא עדוי ^5 .אעיקוד
 )4/5( 45 תשרפ ר"בב .יתנידמ תוביתנ ערוי ינאש
 ןכסמה שיאה תא רכז אל םדאו :הביתה חנתו
 ןותא תיל ps ה"בקה wes (Us ייפ ילהק) אוהה
 חנ תא םיהלא רכזיו היל רהנמ אנא היל ןירהנמ
 ה"כו לעפא אוהו ה"יחא|* CR ,'ח תישארב)
 jp היל קיפנו רהנא .א"סר א'פ 'ישוליק 'וריב

in» aemליעפ ינוניבב  qvא"פ 'ליגמ  
 .ל"ד ה"פ 'ובותכ :$e u דכ תא ריהנ .ד"פד

vmןותיוהד  puesוריבו 'וכו ' nbspג"סר ג"פס  
iyורי ,'וכו רמא תיאריהנ ל"צ רמא תיתא רוהנ ' 

 םימעפ הברהו ^« ןניוה ןיריהנ : ר"נד ה"פס ריזנ
 — [:ט"י "נעת :א"צ ב"בב אנריהנ

 graben, tief aushauen) רוב בצח 59 ע"למ) רַהְנ *

 שרד לדגמכ 'פו יתיער הפי ךנה 'פ ר"שהש

 הווג ןמ ןותרהנתיאד ארוט :דעלנ רהמ ושלגש
^bםתבצח רוצ לא וטיבה ןיעכו ונממ םתנצחש  

ay (ייעשי iא '), 

 ע"ייע bsyn ומוקמ םש לע םכח b^ יִאְלּבְרַהְנ
0mדהנסד ק"פד | ג'סב ('ג ' C") 

 אובמב ה"יחא|* = ,יכורב רב ימר ונתמ יאלברהנ

wmכש יִאְלְבְרהְנ =  

 ךורע י"כב ה'כ ה"יחא]* ,המ 'עב ונשריפ
 המ 'עב יכ עדו .חמ ס"טב ע"פרשב לבא ר"פדבו
 'ומוקמ ינשבו .ו"ל 'ורוכבו :ז"כ 'ובותכ וניבר איבה

^Rךורע י"כב םגו ע"פדב לבא דוקפ רהנ ם"שב  
 לבחו דוקפ רהנמ המואמ וניבר איבה אל n רשא
 אבה ע"ייע דועו ,ךורעב ןיחכתשמ אלו ןדבאד לע
 היטשפכ ארהנ :םשו .ארהנ ינב D': 'יטיג — ז'חא
 'וכרב niwn ץובקהו .אינש רב y'"y דועו ליזיל

n2ןירהנ ,א'עס  "vז"פ| תבש  Yy b'7רי ע"ייע  
"p mm)ףורצבו — (א'עס  nwע"ייע תומוקמה  

 — [ז"חא אבה

 (סירגיט די לע Nahraban ילוא אבא m$ =) רֶהָנ
 ןובזינ (:מ'ק תבש) ןילות 'מוא א"ר 'פד ג"סב

 ה"יחא]* | .'םוקמ ,DU 'יפ .אבא רהנד Ü אנתיכמ
 םוקמ אוה ילואו (אנליוו ס'שב) m'a 'יפמ קתעוה
 ןעילאש רענזעיוו ןייע Vasit ריעל בורק ל"נה
 תומש הברה "א רהנ ףורצבו — 955 תבש 'סמל
 ק ג א רח נ :ב"מ תוכרב תומוקמ הלאב ןייע םייטרפ
 יתשריפ 3221 קנד רהנ ג"ונבו ג"הבו ס"ש י"כה 'יג יסכ
 'ה תעדכ Narraga ונניאו ש"ע (:חיצ (i'm קנד 'עב

 אוה דחא רהנה הז יכ (94 'וכרבל ןעילאש) רענזעיוו
Naharra Oyליברה .283 ,ה"ח טרעננאמ ןייע  

 ,רמוא ליברהנמ C pev ל"צ] (יפא) בר :ז"פ 'ילוחב
 י"שרו ה"מגר 'יפו ליברהנמ יסוי 'ר רמא op םשו
 יאלברהנ ע"ייע אלברהנ ד'עפל snm םוקמ םש
 ארקנה רהנ cw אוהו ,םוקמ םש iu 'יפש
 הנופצב )208. 209 mn טרעננאמ) 86118, 88

 םוקמה ארקנ רהנה םש לעו אימטופוסמ לש
 ייג יפב ב'עס 'ד ק"מ ןי נצר ו ב רה ג C ליברהנ
 ל"צו ןיציב רהנ ח'ר by" ש"ע 'א mp 'עב וניבר
 םלוכב ןרוב ס"ש י"כבו ןריב : ר"כ מ"בבו ןיצרב
 ג'ח) ןינצרוב 'עב ויתשריפו וניבר 735 רקיעו ס"ט
 יח" 'כוס אדמג רהנ ,אזינ רהנ .שיע (.טיצק
 jw» (v^v am) iyw Cy ^b רבכ .ט'ל ז'ע
 ר"ב :א"ע יישודיק +ינאוי) ינאו 102 .ןתיא רהנ
 'וריבו (ינאו (yo am לש "תימא "יג יפכ ז"טפ
 ןאורהנ אוה יינאוו רהנ ys ג'ד א'פ תומכי
 קזנג (wn yw Gon ינאו 'עב b^ רבכו

(yy)ד"ס 'יבוריע יתפוז רהנ .קורז רהנ , 
^b 333גיח) יתפיז 'עב , yu» ("eייוניש  

 ,ג"ע "טיג .ח'ק תבש אכל מ רהנ .תואחסונה
 regium סואינילפ לצא Naarmaleha אוה ותלוזו

 רהנ אלו )3 vy) כיש oma יקילייגנא v2 ץבוקב) v5 mas ייפב ms היכו )? = ,ןיבזיל אתינותיכ pin גיונב ('
 MD) ווה יכהר ג"ונבו ןירמא ע"פרשבו ר"פדב היכ (+ .395 איפארגא'יג רעיובייג יה תעדכ לוב



 "3 * - יִאְלְּבְרַהְ
 'סריגה 'יאלכ mb וש"רבו (םיטעפ 'ג) ךושנ ונ ןהה
 jm ע"ייע ּונהָה ל"צו p'b הז םג ד"עפלו וב ןהה

iP)צ"ק .). 

 ג"פב .chün, angenehm) 7183 ומכ b ny^ =) רנ

 ) לארשיבש הונה תא ךירעהש דחא 620 ןיכרעב
 'ר 'פב .םיעלס 'נ ןתונ לארשיבש Cowon תאו
 jn mmi לארשי תונב (G'8 םירדנב ט"פ רזעילא
 הייחא]* | .תואנ א"ס .ןתלוונמ תוינעש אלא
 א"מ א"פ ריזנ 'וריב ךפיהבו תואחסונב W^ א'סכו
 לעפהו הונ תוינשמבו ילבבבש הנשמבו הואנ אהא
 שרד) :ו"טד א"פ האיפ 'ורי לעפנבו לעיפב ונממ

omaאלא וארוב תא תוּונל םדאל ול רשפא יכו  
mysתוצמב וינפל  yvy)טוס לעפתנ .(הֶאְנ ' 

 :ז"יד N'D 'מגב םשו 'וריד 'נשמב me א"פ
 ילבבד 'נשמבו תוינשמבו ורעשב הוונתנ םולשבא
 ז'ע 'ייע יפוי (b CiN) nmm" יונ םשהו -- האגתנ
 ,א"סד א'פ 'שודיק 'ורי ט"מ ב"פ 'וידע ,ד"מ ג"פ

vז"פס 'ובותכ 'ורי :ב"ד א"פר תומכי 'ורי ו"כפ  

 ,שלש תנשב 'פ ר"תסא ה"מפ ,ז"יפ ר"ב ר"ע א"לר
 תוינ ע"ייע :3'1 'יחבז םייונכבו .א"לפ 'בר 'קיספ

ounלש הייונל :א'נד ג'פס ינש 'שעמ 'ורי  
 ר"ב ,השא לש היונל ךידש ינש 'פ ר'שהש ,רצח

 - [ביב ע"יע ב"יפ

 ג"יפ 'ובותכ COWohnung הריד py מ"למ) הֶוָנ *
 םשכ נ'פס ריב ,א'כ :ביח קדב ע"ייע ט"מ

 'ורי y pma" הפיה הונה ךכ קדוב הערה הונהש
 ונממו qi yy "ספר ר'ב :ו"לד 3^ פ'ס 'ובותכ

 .ריהי ע"ייע qu l5 'טוס הוני לעפה

 ג'כפ ר'קיו «pb pw) יהונ ,יִוָכ «m .הֶוָ *
 ^ :הל רמאתו 'פ 'בר תור ,הונל שימלח

m now[הליש 'ר] (לואש 'ר) רתויו 'פ ר"להק  
 'וריב ה"כו moy ל"צו אהונד ד"לפ ר'קיובו הוונד
 Ye 'דהנס 'ורי ma) אליש ^  .ה"ד ב'פ תבש
 יונ ןמד םוחנת 'ר .'ל תבשבו ,הונד ןנבר : א'כד
 ןינעבו הונ ןמ ל'צ ילואו הונג ןמ ם'ש י"כבו

Navi, Novaש"מ 'ייע  nדחא ילואו 245 רעיוביינ  
 ייעיבש 'תפסות י"כ 'יג לש יוינ ,יאונ cp אוה
 (יוינ ו'ו י"כבו) יאונ םוחתב תורתומה תורייע :ד"פ
 ב'פ יאמד 'וריב שבושמ רתויו ותיג ס'טב ג"ונבו

 22( םוחתב *y'7 ב"כד

(Dattelkerne) "33^רקיע הז  ^amואיבה וניברו  

 םיקייודמ םניאש םירפסה ^23 n" 'עב

 ,ש"מו ייזנ ע"ייע

 .רואכ ע"ייעו רייפר ייגכ ןוכנה לבא ע"פרב ה"בו «vy ג"ונבו ריפדב ה"כ )* .האנה תא ג"וגב (1
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 | "עס ב"לד ט"פס 'יאלכ יורי (ר 00( אדייה ע'ייעו

 ויפ לעש ג'צר p" לע רבכ יתוריעה XVII א'ח

 סרג ח"ר םג יכ יל ררבוה תעכ לבא וניבר ררגנ
 כ"ע יכורב רב ימר ינתמ יאלברהנ ל"זו 'הנסב ןכ
 ןויצה הז וניבר איבה יכורב 'יגה תודוא קפס ילבו

sת 'ציבב י'שר "5 "ינכו ם'ש "5 "722 ': 
i'mיכורב ע"ייע םייונשה רתיו יברב . D^" 

 ירמא יאלברהנ קר "יא 'ציבבו .ל"נה 'ציבו 'הנסל
 וקדצו (אנליוו פישב) םש m 'יפבו ם"ש י"כב ה'כו
 ומשו דחא םוקמ םש יכ (לינה אובמב) ג"צר ירבד
 ןוכנל 'עה עצמאב סרג ןאכ ב"ה י"כבו כ"ע ליברנ
 'יאדכ bu םוקממ אוהש ימ e^ "יאליברהנ,
 יאליברהנ (inem .'ג רהנ ע"ייע ליברהנמ יסוי 'ר
 ד"וי ילב ג"ונבו ם"ש י"כה 'יג יפב א"ער 'ג 'וכרבב
 (יכורב (רב) ייל םש רשא) ר"פדבו ,ת"יבה רחא
 — nns] הביתב ל"צו יאלב רהנ תובית יתשב בתכ

 Naarda (Narraga)) המשש לבבב ריע) אָעְדרהְנ
 (GI" mm אמה בר אעדרהנד יארומא

 'עדרהנ ג"ונבו 'הנסל ח"ר 'יפב ג"הכו הייחא|*
 "יסחויבו יעדרהנ "יסופד תצקב וטשפו 'עה לע וקב
 אמח בר אוה יומא יעדרהנ 'יגה )168( םלשה
 יארמא חסונה תולחנ 'ה ףוס ג'הבו אעדרהנמ
 Sy M3 ip מ"ב .יעדרהנב (ירמא ל'צ ילוא)
 תמאב ה"כו יִאְעָּדְרַהְג ןמ עוטק sum יעדרהנ ירמא
 תבש y"' ן"יעה טמשנ בורלו םש מ"בל ס"ש י"כב
 יל תועובש ys v5 o5 ups ק"מ בלק

 'ורי דיחיהו ירמא יעדרהנ :ט"י ק"מ יעדרהנ ירמא
 םוקמהו .םורדב רדו יאָעְדְרַהְנ תא .ב"לד ה"פ 'יחספ
 רד "DU ,ו'נ "יחספ ,כ"י תוכרב אעדרהנ ארקנ

mmלאומש  m» prיב רהנ ע"ייע :ח"נ  
 TÀ בר וניאש אעדרהנמ דיבז בו היה םשמו
 : ג"ע .מ'ב ןייעו +: ב'ע "ישוריק י"שר ןייע םתס
 'דהנפ :ח"מ ^in תומבי :א"ע .ז"ט ק"ב : ז'כ ק"מ

iDןייע אעררהנמ אמח בר היה ןכו .'ו "כרע  
 'פסותו י"שר ש"ע והיימעטל יעדרהנ ב"ער 'ז ב'ב
 אמח ברו לאומשו ןמחנ בר 5n בתכ ה"מגר 23
 ריעה וזמ רפסל הברהו .[אעדרהנמ ל"צ] (יעדרהנמ)
 שיו 'א ,'ט ח"י 'ומחלמה לע והיתתמ ןכ 8
 /3 9335 'א v^ 'גרתב אעררהנ ןמ הלידבהל

 - [ו"כ

 יוכו ונ יד n" ד"ע 357  כ"פס ריזנ ^7" 0( 0.5
 'וריב ןוכנל («mu ונידייה ,ונדייה תחת פ'טב

 rwy (ביצ גיח) pq ע"ייע Ty ב"כד .ה"פ 'רהנס



wyםע ףדרנו  b»ס'למ וא  bwילחב .הכומ  
plagen, mit Krankheit behaftenלאשוהו  

 hüsslich machen bw3) לעיפב hüsslich רעוכמל
 6 זימ) 'טוסד ג"סב , Gro 'ירד) ןתלוונמ תוינעש
 «C  תוינעתב ק'פב .('אלוונו אלזא אתוכלמ

sowתעב, 'מולכ 6%אתלוונמ תבטד ('אתש  
 טיטב .prm ןהילגרב ןיפנוטמ םדא ינב והי

C maתבוט  C "men Üיכ לאינדב 380 — , en 

 םעפה דועו הייחא|* quum 5y ןוכיתבו
 ןייעו buy (0m יזעבו sb 02 03  לאינדב
 ב"ב יוריל השמ ינפ ייפ) 'ה /3 לאינדל 'ישרפמה

 ס"למ לצאנ ל"זרדב לוונ ד"עפלו rms) אבה יעבש
 הברהו .והארמ שיאמ תחשמו הכמ עוגנ b^ ל"נה
 םתא יא ym'3 א"עפ ד'נק ב'ב לעפבו לעיפב
 ינוניב .הל ליוונמ os^ : 'ח 'טוס .ולוונל םיאשר
 עגפ םא (C23 :'ל 'ישוריק .ב'ער ב'נ 'כוס לועפ
 חבזמ .ג"לד Ye םיחפפ 'ורי ,'וכו הז לוונמ ךב
 ץקושמו לוונמ ךל ןיא יתסוסל 'פ ר"שהש ,לוונמ
 וסנכי אלש ג"ע א'פד ג"פר ק"מ 'ורי ץובקה ,'וכו
 pw 'פסות .ח'כ vn נ"לב vmm pou לגרל
 הקודב ב"פ wb" 'תפסות nbw mew. ג'פ
 : דינק םש 5wyn sm ב'ב לעפתאב ,תלוונמו

suyoהילוונינ ,לוונימ : א"י 'ילוח : ownירדנ  
sbןנישייח אל לווינל ,אלווינ הל תיא . bw 

sev mאוה לווינ :ב'נ 'דהנפ .לווינ הימש אל  
 לווינ ןאכ ףא לווינ ןלהל המ א'עס ח"מ os^ ,ול
 שארב הרומאה הישע המ ב"יר 'פ אצת ירפס ןייעו
 ע"ייע bw3 םינרפצב הרומאה היישעה ףא לווינ

  62 wyיתפסות ,לווינ הל תיאד ןויכ ,ח'כ ריזנ :
 yp 'טוס (m now^ הללקינש אלא ב"פ 'טוס
 : ט"יד םשו nw תחת הל ערופ yo ח"יד
 הלווינש השא לבא . . הבורמ ולווינ ןיאש y שיא
 יד לבנ y'"y ד"ע פ"ד א"פ ק"מ 'ורי ,'וכו הבורמ
 (אינ ,'ג יכיא) יריע תונב לכמ -- לונ by ףדרנו

 — mp] םלשריד אתנב לוונו 'גרת

owפ'לב)  ^b byהוט  spimeenאָלוונ םשהו  
"y! Gespinnst m?פד ג'רב (םינפב 'ייע ' 

 הבתיד החכשא חילש לזא Cv5 'יטיג טג חלושה
 אלו 'מנב ןיפתושה 'פב ums ^e ,('הלוונו
 ,יקרתסב אלוונ אדחו (Co" vo 'ילקרטה תא
 אדח םשו פ"א ס"ש י"כב יקרתסיב n'5 הייחא]*

ms m בכש 

msזנ ע"ייע . 

mi; *חנ ע'ייע . 

 ייפ 3 שיראוצוה 'לב 59 פ'למ ד"עפל) חונ *
 ,DON (ferner" ט',  ^n םנ ,דוע

mo?השק וב רשע השמחב  manילמ ושרפל אוה  
 ןינעה הזב ילואו ל"נה פ"למו םג my ונינעו החונמ
 p^ םהיביאמ חונו םשפנ לע דמעו ז"ט קוספב םג
 דמע דועו םשפנ תרימשל םהיאנוש דגנ ודמע

 .םהיביאמ םויק םהל היה b^ םהיביאמ |

auch 

 ומוקממ הרסה ןינע m3 = שּומ םע «sqm טּנ *

 ,ו"כ 'קיול 'א .י"רת ortbringen) .ללעפהב
 תילו : דירחמ ןיאו 'גרת "כ ,ח"כ םירבדל ;'ו
 ןוכנ אלל ואיבה וניברו (דינמד 'קנוא) $97

 .טנמ 'עב

^n) — Omומכ  (Nabatüer *D3)שירב ר"בב  

 תומדב ול המדנ דחא OUO vog אריו
 דחאו םוקמ םש b^ יטוונ תומדב Cons יקרס
 (טבנ ץראמ שיא יטבנ b^ 2'&( — ,יברע תומדב
 םוקמב נ"שו 52( ע"ייע ב"ר םע ןידהו הייחא]*
 ^3 א"פס יישודיק 'וריו Yes "יעיבש 'וריב הייטבנ

vunתישארב) ינומדקה לש 'גרת הייַמְונ ר"מפס  
(ommדועו  pspיתוונ . 

 ע"ל ונממו ,nauta פטל 'ורו י"למ) יטוננ רפא
Schiffer 3»דמ ' 

 p^ אָיַטוונד ןוהלק עמש :שקבל ny 'פ תלהק
 ו"נמ ןויצו ה"יחא]* pb! noo ימורו ר"לב
 ,ויתשריפ pun C פ"ק (XT ןורחאה jan ע"ייע ב"יפס
 םינקז 'ע וקיתעה ןכו ישטסא6 55 ראתהו
 pan mm) (5 bow m) qas (ה ,'א ינוי) םיחלמ

 — [ש"מו ע"ייע לבא ז"טפ ר'בב ןיסוונ ב"ר

(Steuermann, 

merke, nota notamen Y'53 ^b) ימוטונ יטונ * 

  "UY (als Zeichenג"נד א"פ ינש 'שעמ
 psv ודפי אל ןילובגב ואט טנ יעב א'ביר ג"ע
 הנוי v'w םיבלכל ןליכאהל םישדקה תא ןידופ

qmימוטונ יטונ  "bלעפמ ןמיסכ ךל עד  noiare 
muaצמא ר"למו ' notamenוא ןמיס  b^יתש  

 הז b nolio notina^ הנה תויעצמא תוימור תולמ
 ןושל «a ^ רחבו אוה קהבומ ןמיס (ואמטנ ונייה)

 ,ואמטנ ןושל לע לפונ םימורע

amas (!ול המדנ דוע . ?) טוס 'תפסותב )? .ונ 'עב ונייצש ירחא םוקמ הארמ אל וניבר' "^bתוכלמה לכ יפריא י"כב  

 אתלוטמ סייטב ינליוו םישב ח"ר 'יפב )5 .אתשל ג/'ונבו םיש י"כב ה"כו )4 .הלבנו ייסופדבו יב י"כבו הלונו הלזָאו הלוכ
 ייכב ןוכנל «me (*  :חייר ייפב יילו שרוחה :דוע האלהו 'זיפ 'פרב לבא (veux יי'כב ןוכנל ה"כ (* — .אתלוונמ ליצו

 .אלוונו אבתי תוהד i33 )? .ח"ר ייפמ קתעוה )5 .הבוט ע"פרשבו הייר ייפב «nu ר"פדבו



nmbvגה ירבד םינכ ןינעה ףונב לבא ' ^wיאדו  
sovרבדה הזב םינואגה תבושת וניבר האר  

 תבושת םשב ז"ס מ"בב מ"טש איבה וז הבושתו
 ,א'ח) אובמב היתספדהו ןואג יוטלפ רב חמצ 'ר

(Uy nem XXאלוונ 'ע ה"דפ לעב האיבה ןכו  
 = (תצכוקמ הטש ונייהו) םינקז תפיסא רפס םשב
 p^ המ תלאששו ל'הזב sw" מ'טשבו םשו ש'ע
 בורק) mb] רמא 5^[ (הל רמא) יחא אלוונו תא

amהבווק ל'צ]  [snתא ךלש  sow»תא  
^Y summחמצ בר איבהש תומוקמה ש"ע  psi 

 = אובמב) יתוריעה רבכ לבא (wow תלמ my 'יאד
  (un"אוהו אנא "א :ה"כ הדנב ונינפל יכ 00)

imb "wuהז םגו .אלוונ םוקמב הידוחלב  
 יכ ל"נה נ'צר תבושת האר אל וניבר יכ היכומ
 אל םגו "טיגו הדנמ הלמה ןייצמ היה התוארב
 יכ ל"נ הלמה תרזג ןינעבו .םיכרעה רתיב האיבה
 juan מ"בב ?pt י"כב 'יאדכ דחא ו"יוב ^37 רקיע
 תרחא וא רחא nür Dies 'לב s לּונ תלמו

  Cyשרש ןאקיסקעלדנעצ יטסוי  .anyaובעל  =
 .הז םג ילואו C) אליינ םרג (ל"גה «eye ןיסחויה
 השא ,náiri שיא nara ^b דנעצ 'שלב יכ ןוכנ
 nare םוקמב רמאנ הל הבורקה תונושלה תחאבו
 = אלונ רבד לש אללכ )168 ov יטסוי) [qa ד"מלב
 תארוהבו השאו שיא וא תרחא ,רחא 'יפ אליינ וא

 — [איה ,אוה ונייהו רתסנ ףוג

 -ein Ent םשה שומשב םגו דלי ןמ לעפנ) דֶלונ *
yy (standenes, Gewordenesדלי  Yn). 

 ,נ"שו (ג"לק

DÀ Y'"y (sprechen) 2352 1 *א '. 

Gehlummern) 0352 *לפלפב  y/"y b303יב םג  = 

(Geschwür) 1335 *ד םנ ע"ייע '. 

  qnם"לב)  qniאָכּנ . ^bגד  (Fischא"י 'ם ר"בב <
qm ב"יב ןוג דה ךל יתינד תיעב mna המ 

OUR ב', OP גרת' yp ה"יחא]* = = ,ןונ גד 'גרת 
 ;א"כ ,ח" ,'ז תומשל 'גרת ץובקהו ;א"י .'ב

 םירבדל " mu» snoןונ יל  תייתא םש ר"בב
qai ב'עס ד"נ ^7) qu דח דצו ג"יפס םש ,'וכו 

 ז"ע ,6םיניעל אמס אנונ ן'יע ך"מס  abע"ייע

 .י"כ «mi 'יפב כ'ג 'יא יקרתסיב "גו יקרתסיב
 'א ךלפ 'עבו .אלוונו אכליפ אעדי אדחו ג"ונכו
 תואסריג יתשב י"שרב ה"כו ,ש"ע תואסריג יתש 'יא

wyפדבו ' "UBאלוטו י"שרו 'מגב  usי"כ  
 םוקמב ךפיהבו 6:'ל רצ ביב סיד) אוה «pb ילווטו
 '3 לט ע'ייע ^m 'ליעמב אלוונ וסיפדה אלוט
 mn? w'"yp ה'צ 'דהנס .3 הרעה .ב"ל ,ד"חב ש"מו
 י"'שרבו pis" םינשיה "יסופד 553 לבא .אלוונ
 ה"כו אלזע אקו 'פ י"כב תמאבו אלזע ל"צו אלזונ
 דצ 'הנפל ס"ד "יע אלזעמ אק («ns י'עב
 שי גרא ונייה לוונ יכ "pb לעב ש"מלו :ז"לק
 )^ חייל ייעשי) n" .גראכ יתדפק יכ היאר איבהל
 ה'כו ייח ןיאדרג [לונכ ל'צ] (לונכ) ודפקתא 'גרת
 : ג"יד ב'פר ב"ב 'וריב ןינע ןכו .אלונ ךיא 'טישפב

powןיחממ יארופיצ  posהירמסמ ןיליאל  
 לוונ n pmo" יבוט רב ימיבא 'ר ירוח הילוד
 רמסמ ומכ הילוונד הירמסמ 'יפ לתובל לתוכ ןיב
 jp ראות םיגרואה תורמסמ Cre se יילכ) ידרגה
 -Weber םיגרוא הנק 22 ע"לב C לוונ םשהו .לוונ

jochשרפל העט השמ ינפו יוועלל ל"תמעב ה"כו  
 — news] 'יפו לאינדב ילונ 'למ

 er, sie; der, die andere איה ,אוה (b^ אלוונ

Dvוהולה 'מגב .ךשנ והזיא 'פב (םינפב  
 יחא אלוונו תא ('היל רמא (זיפ מ'כ הדש לע
 החולש ינאש תועמה תלעב הנוקהו התא 'יפ
 הנריזחת תועמה הל איבת םא םכיניב הוחא תובירק
 התא יחא אלוונו התא י"שר ל"זו ה"יחא]* = ,ךל

emםיבורק  snsןושל אלוונו םכיניב וצרתתו  
 התא רמול הצוושכ הבקנב ןיב רכזב ןיב ימרא
 םינואגה תבושתב יתיאר ךכ איהו התא וא אוהו
 ר"יש ןואגה בתכו 6 כ"ע mew הזש רמוא ינאו
 ש"מ הנהו bm 67 רצ ץיקת עיכב נ'ר תודלותב

Cre)ילב ימרא ןושל  pepםיארוקש פ"לל ןויכ  
 הארנו תימרא םירכנ ןושלל כור י"פע םינואגה
 תלעב הנוקהו התא ונושל םתסד ןתנ ונינוש
 היה כ'אש םינואגכ אלו י"שריפכ שרפמ תועמה
 וכרדכו אוה bob" וא ימרא ןושל שוריפב בתוכ

yוניבר הברדא יכ יל הארנ ןיאו  bןינעה יפכ  
 שרפל was קר איהו התא 'מולכ םינואנה 'יפכ

 ינאש תועמה תלעב הנוקהו התא בתכ ןינעה

(i2 יייעו uüםיזורחב  mosרבדה תי רח א ב ךורעה  ne)יייעו וז הלמב וניבר שמתשה  .w"mטק ייכב ןוכנ ה"כ )?  

 היירס לעב המת רבכו )^ ,ישכיר ירתא יבכרא nn םינוש םינינע ינש ביכרה non ביבס י"שרל סחוימבו (* ,יל ע"יפדבו

ysלעבל הייטמכנ ןיירפא ז'כב לבא םימכחה תומשב ןיפחויה ואיבה  ponenונל רמשש  ^amהזמו )5  .ןיטיגבו הדנב  
maoיל  sueהז ללכ עדי בטיה היבוט רפס רבהמ לעבש תחכונ . paxירו לע תורוועה היבוט יניע לאפר אפר המל  

 Vn רעגייג עי"מב ירמאמו ז"פ היבוט רפס ןייע גדה הרמ תקיחש
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 דבעמל אערי הוה אדחו 'מ י"כבו יקרתסיב אדבע =



"ni 

 ןתשפ ערז א"פב ונינו b^ םשו b' רג ע"יע
 הרוג ילוא b^ 3^ 'שרפ ב"כ קרפ ארק יו ארפסכו
 ארקנה חמצ ןימ אתרונ ס"לב «o ע"לב אוהו ןוכנה
 ףעל ןייע Hahnenfuss ש"אלכב ranunculus ר"לב
 אתירנ 'עב וניבר לש אתירונ אוהו 258 נ'צלפפ

 ,ש"ע

 ה'דס ןייע ןנחוי 'ר לש ויבא (יטרפ םשו ירּנ *
 y ירונ ןב ןנחוי 'ר 'ע

 'עב .ונשריפ רבכ Gecken) םוקמוק «pi קתרוונ
 קותרוט א"סכ sm ה"יחא]* .טנרב

 י"כ 'יג הפי הז יפלו קותרוונ תויהל יתהגה רשא
 האלהו rb 'פדמו ןיוו ינשב 'ציניוו ר"פד ט'ק
 היה כ'אד ש"ע קתרנ הז ןיאו קתרונ דחא ויוב

waךרעה הז םע וללכל  ^aפ ר"כיאב ונינפלש ' 
 שירפתא אל קתרוונ והמו נ"שו טגרב ע"ייע התאמוט

 — [תשחנ ילכ am נפל פ"לב יל

 ייפלו Nabaiüer יטונ = יטכנ ומכ "פ) ('יִתווְנ
 (םינפב 'ייע תוינ םוקמ םש c3 ךורעה

  רמא ?"C םירבד ^n 'מגב תבשב 'א קרפב
 תנש) (*[יבתכ לכ 'פד ג"סב] הא תרי ג ימיבא
 pps pw ^b .(דח א יתוונ וגרהו G'yo איכק
 ןינעה הזבו .('המרב תוינב (טיי )^ (wt 'יתכרכ
 יעל v» nons poen m שארבש יטונ
 דחא יכ ןוכנהו םוקמ םש כ'ג p DU^ רשא טוונ
 "יפכו טכנ ץראמ 'מולכ יטבנ ןינעב יטוונ םע אוה
 וא) האתוונ ,יתוונ 'יגה םג האצמנ הז nmm ב"ר
 — (ד'עס ו'טד ז'טפס תבש 'ורי האתפנ ,יתפנ

 א"פר ריזנ 'ורי ,ג"ער TT גיפ 'ישוריק 'ורי ה'נכו
aesא"ער א"מד ח'פ 'ירדנ 'וריבו יתווינ ןושל  

 'ורי (onm בוט רתוי וא יתווינ ל'צו יתוינ ןושל
 'ב sen ע"ייעו יאתווינ pos .ז"לד א"פס 'ירדנ

 — [6:חינת גיח)

5n *מ"למ)  C on ipלעפמ  wvםגו לעפנב  
 das Uebriggebliebene des םשה שומשכ

(Opferfleischesףורצב הברהו  Dyתבש '" לוגפ  

 ו ווק יקר יו וריי היידי < 6
 ציר ו t» ו v ןי% 4 לש

 - ןונ דכש

 ז"נד ט"פ ריזנ 'ורי .אנונשדק ,אנונרבק ,'ב רפש
vyןיליא  yep y'"y susונממ לעפהו —  

y^"yרשע עבואה תוא ן"ונ ארקנ דועו — .ןוע  
 "D 'ליעמ רישע שיא םש היה ןכו .'ג ע"ייע

 — [ןוגד היתלכ

 ןינע הָנְנְתִמ 'עב wen" יברע לעפמ) ןגנ *
 יעב ןוכנ אלל ואיבה וניברו ןוזרו השיחכ
 ,אונ .אנ ע"ייע ס"ט mi -- .נ"שו ש"ע ם"ימ

 RDY ס'לב ונממו vaóc י"לב pw jb ץוכק) ןיסוונ
Tempelישרפ 1/23 (ש"ע א"עב 'יפ ב"רו  

(e) 1^תוכלמ המדק םירבד השלשב  ivתוכלמל  
 — :ןושלבו ןיטקינפבו ןיסוונב  תאזה העשרה
 תואחסונבו meon תגהנה תמכח י"לב p^ ב"א)
 איה ךורעה לעב ^3 ןיסקנפבו ןיסומנב בותכ
 46 וטטדי bb ןויכ 275 ה"'חא]* — (רקיע
 ןכו ריבד 'וסו י"לב b" יתבתכש ומכ ןוכנהו
 בימ) pj .,('ב .ז'כ םילהת) ריבד םינקז y וקיתעה

(v3 ^איש) אלכיה 558  SWביש ;'ג /'ג ;יט  

 ןועמ וימי יד לאינד 343 0 5710,73 Wy נקש ןמיפ

 )^ .יז וטיכ ;יח ויט יב (vm םלוא ,(דיל ,'ב א'ש)

 (ןיסוקנפ ג'ונב) ןיטיקנפ ןינעבו )̂ ,יל 'ימרי) ןומרא

 — [טקנפ ע"ייע

xלפלפב) עונ  y2y2ב ענ ע"ייע '. 

 .ןרענ ע"ייע ס"ט ןדעונ *

 vy 5b ןינעבו .'בו 'א ףנ ע"ייע אָפּונ .ףונ *
 .סיפרמ ,חופנמ y'"y םירצמב

 .ץנ ע"ייע mes ,ץּונ *

 ק"ב 'תפסות qi לש חמצ yo ?) הרינ ,הרונ *
 ה'כ 'וכו ןתלתב הרונה תא ברעמה ז"פ

 הריגה טרופריא י"כבו הרינה ןעיוו י"כבו 'יפופדב
 אררגה תא ג"יפס ןיקיזגד אתכסמ 'יטפשמ תליכמבו
 py אוה ילואו הריגה ג'מש זמר 'יטפשמ 'קליבו

 ראשבו ריב י"כב ה"כ )* | .ימור תוכלמ לע ותנוכו רוזנעצה תמחמ טמשנ עיפרשבו sw mb ר"פדבו יייכב היכ (1
 ירפח ר'יפדבו לזא תועטב ומשפ ע"פרבו DW" אוהו יא ייכ ראשבו «vu ב'ה ט"ק י"כב ןוכנל היכ (5 .תווג ע"פדבו י"כ

nónהאתונ .ויל זיעב הייכו פייא ס"ש ייבב היכו (* .רקיע לכ רמא  'D v3)תתפמ רפסבו האתוונ ליצו האוותנ תבשב  
 איבה ne רשא ^ ףש 'עמ חכומדכ ליצכ )5  .האתוונס ג"ונבו ד"י רצ תבש סיד ןייע האתוינ ליצו האתויג קיתעה
 יבו יא Y יייכבו ןגרהו ייל םשו ט"ק י"כב pao ה"כ )5 .תועטב pum טמשנ י"כבו ע"פרבו טעמ סדוקה רטאמ וניבר

vםש רועו רהא כ"ג ייא  e» acmלעקנארפ ע"מב ןייע אוה רחא ירק ה טושפל רעעב 'חהל העטה הזו קוחמל  
rn(מ"היבב לפגש רחא שחנ ימולכ) וגר הו דחא 'תוינ דמ עו :איכק תבשל וניבר ןויכ קפס לכ ילבו 360,432  
pyםשל יש תחנמבו םש ק"דר ןייע המרב תיונב "תכב לבא ירקה הזו (* .אישרהמ שימו עיבשפהב ביח ףוס  

 .תוינ עיייעו

0 
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 .והנירבתו ('הירבל וחניבהיו (*יזיזנ ארחפד ינאמ
^bןכו ה"יחא]* — (בותכ יזיזנ ב"א) -- .ןירובש  

 ע"ל אוה ילואו .'וכו םיקודס םילכ 'יפו י"שר סרג
 leieht prm "ey ןיאש המ רועו ענענל לק עי

beweglieh, unbestündigילואו םדאהמ רמאנו  
 — [רבשהל דמועש המ הזו םירבדל םג לאשוה

"nלצו  cy y'os vyהרמת לש השקה ןיערג  
(Kern der Dattelקימ) ךפהש ימ 'פד 'מגב  

 an תיאד (''ייזנל וזח וזח יאמל ("ןימשוש (:ב"י
 .אחשמל וזחד ןימשוש והב תיאד ןיניערג "יפ

DCNי"שרו  ^bאבה 'עמ  msפכ ןוכנהו " 
 תועטה הלפנ רבכו איה תעטומ ותפריג לבא וניבר
 - אל ס"ד לעב סגו איזאנ 'יגה ף"ירבו םיסופדה לכב
 לכ ילב ז"כב לבא ס"ש "55 חפונה יוניש ןייצ

peoרקיע  "inשרופמ יתאצמ ןכו ן"ייז תחת ו"יוב  
 לעבו) 'א דומע ^mo s מ"וח bn תאיג ץ"ירב
 קחצי לעבו יונ ל יזחד ישמוש bm (ונייצ אל ס'ד

p»ל"צ הינה םנחב  p» ."nbלהב ם"במרה ' 
 לעבו הייונ pow ויה pv מ"כו ba ו'פ 'טיחש

maeתאצמנש הייונ ם"במרה ל'זו ודי וז ^23 חלש  
 איהה .ט"מ 'ילוחל וניכר ןויכד מ"כ בתכו הרמב
 היגמה בתכ הז לעו ("הרמב חכתשאד אתיישק

5mהייונ ובתכש םינושארה םירפסב תועט לפנו  
 ל"צ) "3 'עב ךורעה b^ ןכו הייוזנ  תויהל יוארו

c5וכו וראק ןואגה תחפונב כ'ג י תג ק ת ןכו ' 
 םינושארה םירפס ייגד ולוקלק אוה ונוקת לבא
 b cy «y pupa Jy" ע"למ sem הנוכנ איה
 B^) לולהאכ רב ירוסה רפוס םגו םירמת ןיערג
 ףעלל צ'נלפפ ןייע | 5 92 ייע אתישק

 -- *U] 194 דצ

= 6168, Fass תיכחו ןקנק וניבר ny» wn" 
 ג"סב (םינפב ןייעו רכש וב ןישועש טרפבו =

 .ןישועשכ p^ (" אתייזנ ךנמיסו 0« ייחספד א"פד
 = רכשה וב ןישועש ילכ ןיאיבמ nonni רכש
 qme cen כ"חאו ןילכוא ןהש ןירועשה כ"חאו
 )0 .דזוליהב ירמת Gp פש) 'יחספ יברע 'פבו .סיקשמ

Nn" — רֶתּונ * 

 ירחא 'פ ארפס ץובקהו לגפ ע"ייעו ד"ע ט'ד ז"פ
 'פ ר"שהשבו ,םילוגפהו םירתונה 'ז קרפ 'ה 'שרפ
 — :תורתונ ..םילוגיפ "לב ךררש 'פו ילילג וירי
 (C ז"פר תבש 'תפסות ןייע רתונו ריתי ןינעבו

 ומוקממ pinta הרסה ןינע 10: עילמ וזנ =) זב
 fortrücken, sich überheben) הואגל לאשוהו

 זזנש םיכלמ ןבל :קדצ תבהא ("פ וצ 'פ ר"קיוב
 y3 ^p' (ח'מ טיפ ייאלכ) זונו wb עוש .וילע ובל
 זינ "יפו האגתנש בותכ תואחסונב ב"א) — .עש
 חז ומכ ונינע ר'קיוב ה"יחא]* (רפות י"לב
 ר"משב mo תמאבו (פ'ר (xm yy מ"לבו ע"לב
 ר"קיובו וילע ותעד החזש םיכלמ ןבל לשמ ז'לפ
 רקיעה אוה וניבר "גו האגתנש purs יפל קר
 'חה תעדכ לעפנב זוז לעפמ אלו ל"נה ע"למו
 זונ ןינעב ב'ר תעד ies CÓ atn ריטב) רעלזייא
 ןוכנהו .רפת váco ריתעב vío (eo) י"ל ונייה
 והואיצמה ל"זר קרו אצמנב ונניא m שרשה הז יכ

 — [זנטעש 'עו עש ע"ייע זנטעש רואיבל

 רעג b^ זַהָנ תויתואה ךפהב ס"לב %י .ע"למו הזנב
 ןינמומ המב 'פד 'מגב ansehreien) קעצו

 'מגב "יחספ יברע 'פב .(' אבר mm (.ח"מ תבש)

 אבראד (*אהזנ 6ב"ק "חפפ) יוחמתה ןמ 'יפאו
 לע רוש «np םא .הרעג b^ .('אייה ינוליה
 'מגב .ארות «ms םא 'גרת n 5 zm) ולילב
 6 היתויזנמ (Cmn» m ותוא ןיקדוב ויה 'פד
 .ותרעגמ o sn Css^ היב ןנירמא אל רמד
 םיבשרה ייפב) ,'דהנפל ח'ר ייפב ה'כו הייחא|*
 וכפה| (ע"בשפהב ןייע םש  י'שריפכ אלש ייחספל

 םע אוה דחאו טשפומ םש אוהו .ש"ע היתוביטמ
 ^3 לבא ,םירפסה 'וגכ אהזינ וא וניבר 'יגכ אזהנ
 לעבו אוה D'b ל"ג היתוזיזנמ ow 'הנסב 'פ י"כ
 םדוקה 'עב אבוהש ר'קיו י"פע הבשיל הצור ס"ד

  sm[קוחד —

mזיזנ —  ( Gerbreehlich2 "פב 'm?מכב ' 
 ןכז 6 אברד אה יכ Cy m ךלמה ךומסד

 גיונבו אייה (ys  םייש ייכב anim רבה.  *) m» À ומוקמב סיד jy יינושארה ייחבו סיש v53 יימעפ יתשב היכו 1
 (m ,vn) .אייה 'עב היכו ינויליה ר"פדבו ינליה ג"ונבו יב pus י"כב (mx ךורע י"כב ה"כ )50 ,אזהונ סיילבו אהזינ
 ךורעב טייק ייכבו םיש י"כב הזכו (5 .היגי ךיה ג"ונבו 'גרת י"כב nom (+ .(:זייר (aem ינוילה עיייע לבא ייל ץעיפרשבו
 :b'p v3 אדחא ליסאבו יזיפ 'פדב לבא ימאו יציניוו ריפדב ה"כ (* .היתוהיזנמ ג"ונבו היתייזנמ n^ v3 'יפבו היתיזנמ

£mאלא  (I aenגיונבו ילג ם"א ס"ש י"כב ה"כו  nivי"כבו יב י"כב היכו )8  onגיונבו יזיזפ ' wnה"כו )9  
 ויזונל .שיארב (''  .ןימשמוש aim] p יימעפה יתשב ביה via ה"כ )!^  ,והניבהיו ייל יחסונבו הינבל והניבהיו פיא י"כב

venע"שב ןיערג הייכו כ'ע םיתיז וא םירמת לש םיניערג ןוכנל וניבר ייפש אתיישק ע"ייעו ('* .יזוינל  Y?בזמ 'יפ  
 קתש םירפסה a^ לש wn ןמ «n תאיג ץיירו םיבמר לש יונ ,הייוג תלממ לבא Ü) | .י"בבו םש «c רוטבו יט קייס

 .אתאיזנ ח"ר pa" )1$ .העידי mons ללכ ריכזה אלו
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 Yep תבש .יתעמש 'לב ew 'ילוחבו :ר"כ 'ינעתב
 הז ירה אשת יכ mn" א"טפ ר"מש ,ףוזנה ןנחוי
 (qe) ןיפוזנה ב"ע 'ומבי :ב"י 'ינעת ,ה"בקהל ףוזנ
 וב pi" ו"טפ נ"רדבא .א"ל תבש םשהו .םוקמל
 ,הפיזנב "NY וב רעג D 'דהנס .הפיזנב ואיצוהו
 וקתש :'כ 'ציב .הפיזנב ותוא ןיקתשמ .ה"כ 'ליגמ
 ןיא Ub ק"מ .אמלעב הפיזג .ט"ע תבש ,הפיזנב

ne"םשו ,םימי 'זמ תוחפ : nenל אישנ ' pv 
 הישפנב אתופיזנ גהנ םשו .אמוי רח ןדיד תפיזנ
 .הפיזנ דע החכות :ז"ט 'יכרע ,תופיזנב .ר"פ מ'ב

vaם" םישלשמ התוחפ הפיזנ ןיאו ג"לפ  .. 
 .וניברמ ףוזנ הבר אייח 'ר היהש oy 'ל ןתוא לכ

 — [ר"לש p^ ר"וי ע"ש ןייעו

vo pnחיזנ (תוריזנל  mioףרח 'עכ 'יפ רבכ . 

Schaden zufügen, ןורסחו "ben joy (מ"למ pu * 
pn v2 לגרומ וניא לקב, (beschádigen 

 וניא :'ט 'וכרב קוזינ .קֶזיִנ ל עפ .'ג ,'ו לאינד
punהתא יאו :'מ םש  (puiיחספ ' i'mלוח " 

 bw .קזינה תושר :ג"י ק"ב pri ןניא .ב'מק
 pw .,קיזמה :ג"י .'ב םש לי ע פה .ןיקזינה :א'ל
 קיחרהל קיזמה לע .ז"יק מ"ב m תא הז וקיזה .ב ל
 jb 272 'מאנו .ש"ע 'וכו pron jb ומצע תא
 לעפהה pub y"y :ג'מ תוכרב ןייע םירשה
 לעפ א .וקזוה האלהו :א"ל ,'ל םש prm ats ק"ב

p'3היקזא א"עס 1^ , JUSמ'ב .הישפנ קיזא אוה  
 .ןווכט אק יקוזאל .ג'נ "יטיג ,יאתתל יקזמו .ז"יק
 : ט"כ 'שודיק ל עפ תא pura ao a ,'ד 'רזע
 .קזתיאו .ב"מק-"לוח pis :'ט תוכרב ,יקזתימ
 (יד r£ רתסא 2/52( קזנ םשהו .ןיקזנתמ ר"כפ ר"קיו
 א'לכו :ו"פ :ג'פ םש UD :ו"'ט wb א"פ ק'ב
 ,מ"ד .א'פ Dy 'ורי UD QUO DU אקזיִנ ,אקזג
 DU ןיקזנ תובא העברא א"פר ק'ב ppn ץובקהו
 ,םדא יקזנ . . רוש יקזנ ,ןיקזנמ ןיקזנ ןינד .ד"פ

im o?ל"צ) ןיקזינה ארקנ ןכו 'וכו ןיקזנה  
 UN UD ןיקיזנ ארקנו que 'ה קרפ (ןיקזנה
 m'y תועובש ,תוכמ ,'דהנס תובב שלש ללוכ) הנשמל

Oyתבש  (wbתועושי  CO 25 ye»רדס הז  
 ןייע ןיקיזנב ייונת ב"ערו א"עס ר'ב 'ינעת ,ןיקזינ

moק"ב :ו"ק  ipאתכסמ ארח ןיקיזנ הלוכ  
 :םיקרפ 'ל ןיקיזנ ט"יפ vpn ,איה

bo) n *ןכו  yosשדקהו השרפה ןינע 299  
 ומכ Cweihen, sieh weihen ותלוזל וא לאל

 וכש 1( * — אתייזנ

 wn 6'כ) יכוסר .ק"פד ג"סבו .טיהר ('אתייזנ יבל
^b &n"n5פד ג'סב .ןיי לש םינקנק יוסכ ' 

 התשו אתייזנל היקתפו ^G ק'כ) דכה תא חינמה
 תיבחו דכ אתיזנ "ןקנקה nne, ^b יסתיאו ארכיש
 pb" קתעוה ק"בל 'יפ ה"יחא]* — .ןה דחא ןקנקו
 םינקנקה nnb :אתייזנל קתפ 'יפש Cim ס'ש) ח"ר
 bw ל"גה 'כוסמ ושוריפ וניבר קיתעה «qj כ'ע

wm maאתאיזנל  ^pל'צ) תאנדס תועייט 'לב  
 םינקנק יוסכ (הסכמ OS O3» y'bs אתאנדס
 '5 !meo" אטהיר אתייזנ יבל ןניסרגדכ ןיי לש

"bייחספמ היאר איבהו אתאיזנ ןהש םילכה ח'ר  
mm npאתאיזנד איברוסמ ןגיסרג דועו ל"זו בתכ  

 .'ו 'בותכמ ןויצב 'ד רבס yy אירבופמ ל'צו
 אתאיזנ יכ (וניבר vo לעו) nm בתכש המ עדו
 אתייזגל י"שריפ ןכו 29 פ"למ אוה ילוא יוסכ אוה
 רכש ןהב ןישועש תיגיג ןהב תוסכ ל ל"נה 'כוסב
 | ךרד רכשה ןיאיצומש תיגיג י"שר b^ ל'נה 'ובותכבו
 וכותב רכשהש ילכה יוסכ םש ק"בב ןכו 'וכו כקנ
 ^m לש וגייה וניברד wave ינש ביכרה כ'או
 שבשל יתארי ילולו -- יוסכו (תיגיג) .דכ 'מולכ
 אתיזנ דיחיבו אתייזנ םוקמב סרוג יתייה תואסריגה
 ןמ ןישועש הקשמ ונייה לע ם"למו אתיזב תיבב
 הז לש ילכל לאשוהו Bier ן"ולמוהו טירועשה

 -- [הקשמ

yb ורהט' (Gerieht לישכת joy (מ'למ T0" 
mb טוס' a ד"ל: "bn האלהו ג"מ 

  22.רז ע"ייע

 ע"ייעו ש"ע תוריזנל םייוניכ ," v pn^ ,חיזנ *
Rm 

w'5» 5nומכ  bnמ"לב  (Hesenי"רת ןייע  
 ,ג"מ .ז"ט ,ח"ע onno^ ;'ח ,ו"ט תומשל 'א

 ,ansehreien רעכ b^ הזנ ומכ —« ע"למ (b^ ףזנ
(Verweis ertheilenרוכב 'מגב עורזה 'פב  

 הוה qui אברל Cmmp Gp "m ברעתנש
^bיוינעתב שרופמה השעמ ותואמ  G2) — 

 ףזנו ?Cor תישארב) ויבא וב sy "nn ב'א)
m3הועג ןושל לכ ןכו הייחא]* ,(יהובא  
yumישלב 'גרותמ הרעפ ןושל ןכו ילשמבד  
ne"ןכו ת"יב וירחא ךשומו  .ןמגרותמב ע"ייע  

 A ודבעב que ךלמל לשמ ב"יפ yai ל"זרדב
vnהאר ןשיה  i^ ^Dינוניבו )403 ףוזנ  

omnןילוחמ ליעל ןייע  ^e»י"שרב "א .ךורעה  

 יכוסל p3^ לבא .טיהרא התאיזנ יבל כ"ג סרג 'כ ףדל ייפב לאננח וניברו םייונישה גישו a) יג"ח) זלה עיויעו )!
 .ןיירקלו ילוחב גייונבו : דיכ iym ייישרב היכו (* .אטהיר אתויזנ ,יכל ס"טב אנליוו ט'שב) יבל :יכ



 , יא"כק תבש ,ונמיה החונ תוירבה חור b" ג'פ

 == (ךתעד חונת :ב"נק םשו .ונמיה nm םידיפח חור
 = ב"ער ח"כ 'וכרב לעפ א ב ה"כו יתעד תא תחנהש
 . אבה ע"ייע ה'כפ ר"ב .ףסוי ברד היתעד יחונאל

onsל עפנ  cenכ ': mel6 .רמ vהפס :"וכרב  || 
 = --=-יתוחונינ :ךראוצ 'פ ר"שהש ,חונינ T'y ט'ד

n»nאהת ןמ עוטק  es würe riehtig àתבש  . 

 = יטולכ התימל לאשוהו ms ע"ייע אחינה ןכו .ב"לק
 yb הדנ .ז"מ "טיג הישפנ חנ הברהו החונמ אצמ
 = ןייע ינולפ 'רד הישפנ חנ יכ ,א'ער ז"ל ב'עס

p'eוי ריק ו יליגמ +:ו'ט 'גיגח :ה"כ  .ה"כ  
cp cssינוניבה הזמו  "m יוריע 'ורי שפנ  | 

 לעפאב ג"ע ד"סד א"פ 'ינעת 'ורי .ג'ע א"כר ג"פס
 ym) | רכד ןייע "i'beb vp ח"מפ ר"מש ןיחינמ
 - יליגמ sich niederlassen הינח 'יפ מ"לבו -- טיפ

 ,ושאר לע תוכרב ול וחוני :ה"כ

  n3יטרפ םש)  (Noahהנובה 'פב (! arp n3.(ינשמב = —-

Tw ג"'ק 'מגב ש"עו ה"יחא]* | ,רוחנמ חנ: 
 .תבשב ח"ר "פמ קתעוה וניברד 'יפו אא ע"ייע

 'גליוו ס"שב  -- muy Tpןינעבו  mל'זר ושרד -
(ONU א'ער 'ו ז"ע SPD n^ וריע תומוקמה הלאב' 
comun א"ק Up x ו'צ .'ע 'רהנס ,א'עס. 

 ןב ןינעבו  nm.ב'ח) ע"ייע  -- Gpתושרד תואבוהו .

 ל'זה  nasכו ז"ל היל ג'ל -- ז!ב ,ביכפ ר"בב |
won אל (wo ה ישארב) קופה שרדנ ה'כפ', 
(qox הוה אל שרדמה אוה םשה אלו םשה אוה 

 ונמחני הז ןמחנ וא ונחיני הז חנ אלא רמימל ארק ==
ar ט ,ב'פ ר"מש'. sm m דמעש ןויכ אלא — 

 « ay,'ל  usו בוב כ א" יה ,'ב :א'פ ר'קיו
 ;הנאצ 'פ ,ינקשי 'פ ר"שהש ;ר"י ," ,ר"פ ר"דמב

 לכל 'פ ר"להק  jerוא"פ הבר תור ,השע הפי 'פ <
 .[ו"פ ר"תסא —

(qa 0^ a^ 75» (םילגרמהמ דחאל םש 3m 
> jam) G5 יטופ) ןירמאנ וליא 'פב יספו 
 ויתודימ לע עסיפש יספו ה"בקה לש וירבד איבחהש -
E ה"בקה לש, 

 = היה 'פב Fluss, Bach) 5735 ראות םש מ"למ) לחנ
 < = «man היתויתואב קדקיד אלו ארק 'מגב ארוק

(n veיבדמב) םילחנל םילהא וכמסנ המל  n5000 ( 
 - האמוטמ םדאה תא םילעמ om המ ךל רמול אלא
 ,תוכז ףכל הבוח ףכמ םדאה תא ('ןיאיבמ םילהא ףא

 תובא .ונממ «nn םימכח חור ט'מ י"פ "עיבש | ^ spy .'ח ריזנ לקב pi ל"זרדב מ"לב ריזה
n usןהשכ םשו ,תוריזנ ירזונ :'ט  pmaןירזונ , 

 רוי 'ג םשו ,רזימל 'ב ,'ו 'דמבל 'גרת לעפתא
 TU 'יזנ ןייע vr ראותהו vp 0 םש
 RD ירופו א"לבו (wy ןושמש .vn , םלוע
 ץובקהו b" ר"דמב ףיסוהל שיו נ"שו :'מ םיחספ
 הבקנלו .א"צפ ר"ב :7/77 ה"םס t) "v^ ןיריזנ
 «pw mu + ט"י "ירדנ (x'b 3'b "D my הריחי
 ?m תכסמה וזל אתפסותה םשו (vU תכסמה
 nw .ב'ער 'ד 'יזנב 'יארכ טשפומ DU אוהו
 v םישלש nm םתפ n bw moy אלייח
 ףוס םשו ,תטעומ תוריזנ א"ער ד"יו ב"עס 2^ םש

 אדח :םשו הידיד תוריזנ ,אתכירא תוריזנ דומעה
 ,זימ יזנ ץובקהו ('וריזנ יב ,7 ידמב 'גרתב) אתוריזנ

 n 3^5 3'b^ 'יזנ 'וריב 'יאדכ תזיִריִזְנ ל"צ תוריזנ
^Dשורפ :ריזנ ןינע דועו — :ד"נד ה"פס  Müssi- 

ger, Enthaltsamerוכפה םיריזנ ד'כ ם"ס ר"קיו  

 רומא ארפס תּריזנ (yr טשפומ םשו םירוכש
 יקליבו ,השרפה אלא mn ןיא 'ג קרפ ,'ד 'שרפ
 !«m השירפ אלא בוט רתוי ב'לרת 'ר ףוס רומא

 ,י"פ ר"דמב ג'כ 'פ אשנ ארפס

sp ow» N^מ'ילב  ovדועו רתכל ראות  
 die 'גרתב ןינעה הזנו השירפל ראות

(Gasirweibeו .'ה .'ד ,'ו 'דמב 'גרת '. D^לאשוהו  

 י'ב ,'ה ש"הש 'גרת רעשה האפל

GT i2 *אריזנ רב אריזנ (יטרפ םש)  "b 
 ר"ב אריזנ 'ר םשב יול 'ר ,ט"יפ לאומש

 .'חסונה ייונש ןמסנ םשו ה'דס ןייעו ב"פ פ"סו ב"יפ

 m^ 3'b תבש 'ורי :נ"ל תבש אריזנ ןב ןועמש 'ר

 ^ N^p דצ כ"רד 'קיספבו אריזנ ןועמש 'ר א"ער

 .ט"פק דצ ה"דס ןייע m mem ;ב ןועמש

nmeתארוהב וא ינוניבבו החונמ ונינע מ"למ)  
 היבקע 'פב uhig, sanft, milde) חונ ראותה

 .תרוחשתל (mii G^5 ve mo לאללהמ ןב
 ד"וי ילב .ב"עס ה'פד 6'3 ipn" 'וריבו ה"יחא]*
 ייבורוע :גימ תוכרב) םימעפ הזיא ה"נכו .תרוחשת חונו

ia^םינ מיב . my C rempתבש ,'וכו םדאל ול  
 : ג"ד א'פ 'וכרב v ,'וכו קידצ ותואל ול m :ו'ג
 ר"קיו imn 'וכו וליא ול חונ תושעל sow דמולה

qbם"לבו  gU)אחינ  "pז"פ ר"ב  no 
 םשהו תותפתהל np הבקנל םשו ,תותפתהל
 לעפהו .סלועב !mo ps ר"יפס 'פסות :ז'מ 'טוס

 .ןילעמ ias (?  .הרהטל האמוטמ ג"ונב )!



 םוחנ *

 vb) איפ תובאט) עדונכ היה ש"בש לש ורוד ןב הז
 המחנב הארא ןכ רמא קודצ רב א"ו Di לנא
 צ"בארש 'ופסותה b^ ןכתי (voy ךשח 'פ ר"'כיא
 ףיזרהמל 7^2( הנביר ג"ר ןמזב m^ תיבה ןברח האר
 'יפו ל"גה "ל אוה יכ יוועל m ^b ןכתיו 8
 'ירבד העבש ב'ער ד"נ 'יחפפ (nib םיתמה תייחת
 םויו התיטה pv ןה וליא םדא ינבמ םיסוכמ
 'קליו wes חלשב 'תליכמב ה"כו 'וכו המחנה
 m/ 'שארבל 'א qv" 'גרתב ןכו א'סר 'ר חלשב
 'א ,נ'כ ב"ש 'גרת ;אתמחנ םויל ןידתעמד א"כ
 וא רעצ תעב םימוחנ ןינעבו — אתמחנ ינש 'ד
 תמחנב האור ^N. תינעת ןייע םיאיבנה תוחכותב
 (םיאיבנה) ויהש Tp ח"ד ה"פר תוכרב v^ רובצ
 .תומחנ ירבדו חבש ירבדב ןהירבד תא ןימתוח
 י"פר vpn .ןיקסוע ויה םילשורי תומחנב :םשו

mienא"לבו ,תולופכ  spon)ק"ב  mb7^ ב'ב : 
 'ב n^" ןמחנו ןבט :ח"כד י"פ 'דהנס 'ורי ץובקהו

 ץוכקה דועו .ןמחנו ןבט ןייגס ה"כ ,ה"'מ תישארבל
 אתחבשות ןינעבו אָתְמָתְנו אתכרב ץק 'א ,ט"מ םש
 D^ ףוס סדרפה ש"מ ןייע רוביצר שידקב אתמחנו
 אבוהש +.'ג תוכרב) הדגא רמאמ Din י"שר םשב 'ה

ovלש רודס םג זמור  ysדיחיד שידקב 04( , 
 נ"רדבא :ז"ט ז"ע :ז"ט תוכרב לעפבו לעיפב לעפהו

^bךמחני ב"מ ב"פ תודמ ,םחנל :2^ תבש ,ומחנל , 
myלעב ע"ייע :'ח תובותכ ,םילבא םחנל .ה"ס  

 ןיא :ח"כ םש ,ןימחנמה ma 4/5 ק"מ  .תומחנ
 יתא :'ח 'ובותכ ,'וכו רבר רמול ןיאשר ןימחנמה
 תובא ,ונתמחנ ד"יפ נ"רדבא ,ד"כ תוכמ ,הימוחנל
 ב"כד א"פ יאמד ^? ,'וכו והמחנת ^bw n ,ד"פ

"opu "wnורי .היתמחנמ ןייעב ד"ע ח"מד ה'פ ' 
 לארשי ילבאו םייוג ילכא םימחינ yy ט"לד א'פ ז"ע
 םחנמ אוהשכ n^ "me ,םולש יכרד ינפמ
 Tab" ,אוה םחונמ :ח"כ ק"מ לועפ ינוניב ,םירחא
 "D ןייעו םירחאמ םחנתמ אוהשכ :לעפתה םש

ynםחנתמ בלה :ה"כק דצ כ"רד 'תקיספ .'ב שחנ , 
 — [הימחנתיאל 'יעב n': 'ילקש לעפתא

Jona הָיָמָחְכ. own mano ND mno 
oyלכ לע םיראות המכ  mה'דסב ןייע  

 ,האלהו bp" ף"זרהמל nib" ןייע דועו ן"ונ תוא
 א'פ 'דהנס w^ .מ"ד ו'פס 'ירדנ v^ ןייע ןוינוחנ

 (mam ןמ אוה הלילק 'לו ,ט"יד

 «p 6 גיכד vb 'רהנס יורי nv יגיגה :יה תוכמ) יאבט

 חכש

om "השורי ונינע מ"למ)  besitzen, erbenםשהו  

  (Erbschaft, Besitz nomט"ל "ישודיק :
«(oma ב"עס א"פ ק"ב ליעפה ,ץראה תא לחונ 

 .הלחנל רוכב .ו"'מ "וווכב םשהו ץואה תא
Y החונמ א"עס b^p יחבז .'י 'ליגמ 'ליאשהבו' 

 ג"יפס 'יחבז 'פסותבו ש"ע םילשורי וז הלחנ הליש
  beץובקהו .ךסיהב  1y,תולחנו תומבי תשרפ .'ה

 .תולחנ ררס .ו"טק ב'ב

Bienen- םירובד תציבק M (ע'לב 5n: 
  sehwarmהרובדהו  (S9לכאמו לזוגה 'פב

CU opuלש ליחנ ןכו  ns ouושאיתנ  
 א'פ (DU הבורמ 'פד ג'פב .ולש וליא ירה םילעבה
 יפ .וליחנ ליצהל wan לש ('וכוס ץצוקו (ב'עס
 תושעל תרווכ ךותב םיצכקתמה םירובד ץוביקל
 ה"יחא]* | .ליחנ לאעמשי 'לב ןהל ןירוקו שבד
 לחנ ב'ה ט'ק י"כב ר'פדב לבא ו"ופדב ןוכנל ה"כ
 םירובד תציבק אוה ליחנו הרובד ww לחנ לבא

na»ק"מל ;ג"פ 'ציב 'תפסותב םירובד לש ליחנ  
 ק"ב mo p ק"בל ,(לוחנ ס"טב יפריא י"כב) .א"םר

 'פסות יוניכבו T'y ב"סד ה"פר 'ציב יורי  ,ד"יק
 ס"ש י"כב yp'3 א"פ ק"ב וליחנ ךותמ ,ג"פר 'בותכ
 ע'ייע poni השלש .'פ ב"ב ץובקהו — 55 ונינפלו
 תוכירבה :םש 23'3 p^ י"כ ה"מגר 'יפבו .'א סרט
 ןוכנל ם"בשריפבו כ"ע ןיליחנ והל ירק םירובד לש

 -- [תורובח

 Zug nn) הביאש Ag ע"למ ילוא) ליִחְכ 9 *
^vלש ליחנ הלעהו : ד'יד ג"יפס תבש  

pusאוהש ל"י ילואו ,ומע  ^bDע לש ה"מגר ' 
 ליחנ 'ח ws "ירבדל 'א י"רתבו .הכירב םדוקה

| 

 .ןינרומד

DDTD .sich trüsten (הגותמ יוצר ןינע מ"למ DT. 
  "y? Trost, Tróstungתייחת 'יפ הָמָחּונ ס"למ

 ןישרוד ןיא 'פב Auferstehung der Todten) םיתמה

 Cre 'גיגח) «qn ןב יסוי C 'טגב תוירעב
 םכילע ינא עיבשמ 'מגב תודעה תועובש 'פבו
 הארא חטש ןב ןועמש cow ('(.ר'ל תועובש)
 'ב שחנ יעב ושריפ וניבר ה"יחא]* .המחנב
 'ופסותהו )3 p" םילהת) spp" ןושלמ כ"א ש"ע

(GE amייפ  wbוכו ןויצ תומחנב תוארל לכוי ' 
 םדוק יח חטש ןב ןועמשד ומלהל השקו ש'ע
 ןב הרוהי המחנב הארא רמול ליגר היה ןכו ןברחה

 :ביכד Tb 'דהנס יורי .:זיל mb wm ןכו )5  ,קותמל שי )*  ,וכוש גיונבו 'רו 'פ ס"ש ייכבו .ד"יק oma היכו ('

 ,ח"פר יפסות
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 (0m 'ג קלח 'עב יתכראהש nb יפל הייחא]*
nאוה לגרומ יבר ןל רמאו יכ חיכוהל +3 הרעה  

 יחכונה 'עב םגש קפס ןאכ ןיא ה"מגר ןושל לע
 ויונכב «wu ןויכ וילעו mea ךייש רוברה הז

"b(יאצניגמ ט"ק י"כ "גכ וא) אצנגמ ימכה ] — 

 ףאב חור ףאש (b n) Dom ,,** yos^ רַחְכ 3
sehnaubenםשה קר מ"לבו ףאב לוק איצוה  

cmm) om[לאוש ל"צו] ('(לאושה) 'פד ג'סב  
 bw ט"וי 'פד ג"סב .(*ארבג והב ריחנ (:ב'נק תבש)

m3אנריחנ יכ 6ריל  C30ןכב קל עקת ] 
 (:"כ) ךימת תכסמד 'מגבו <: ב"פ תוכרב) האורהד

 אבא 'ר אתא אסכה תיבב בכיתי הוה ארפס בר
(3mפד ג"רב ' ^bוזחאש  (ייטי n/bאייער ) רחנ 

 ורחנ 6ב"ער א'פ 'ישודיקד ג'פב .ארסח בר היל
 — וםיהנ b" ('א ב כי ש ב הישפנ טקנ לסנ היב

fOי"שרו רועגל וא המ רבר זומרל ןמיס תיישע  
 ינכו הייחא]* (תימו אקש היב m סרג

 : ורחנ י"שריפ םשו םש 'שודיקב ונינפל w^ י"שר
 ול חשע :רתוי קוידב p^ 'יטיגב לבא וב ורעג
 ה"כו |: ,כיע שיט יח יימר) ןיסוס תרחנ ומכ ןמיס

 הפיו המיא ורחנ דוה 6כ יט" בויאב רכזה םשה
 .כ'ע nes לוקב ויריחנב חפונ אוהשכ י"שריפ

y"והב רחנ :םש תבשב ה"נכו -- ז"חא אבה  

 חפש ('ביוחנס .ד"צ m" לעיפבו .יאחא ^
om»יכה בירחנס 'עב וניברו הלעמ יפלכ םירכד  

 'ינ שממ .אוה םיהנ «wu 'יפכו ש"ע םדוקה רמאמ
 ר'ב pen .Q הרעה ליעל y" .תבשב pw י"כה

goהימופמ אעיז אל היתרחנו היתרבוע ז"פ  ^n 
 ז"טק 'ר שיר 'דלות ףופ 'קליבו sw ןורחל יונכ
 : אנריחנ קיתעה ב"נש ק"העו — mmmn ם"טב

 — schnarchen] = א"ב ןכראנש

vm o Dmאָריִחְנ  b'53ומכ  mpm)מ"לב  
2p2 à AM y'5x Naseףאה  Nasenloch 

 י"רת 023 יישארב) veRS חפיו (םדוקה 'עמ לצאנו
ne 096םכפאמ אצי וש א דע .,( יוריחנב . 

 וכ קופתד דע יו יורי 'גרת] .,6יב A ידסב)

 ורחנ דוה «C טיל גויא מ"ל ב'א) — .[ןוכיריחנמ
 איבהל ב"רל היה בוט amm ה"יחא|* (המיא
 ךייש ורחנ יכ ןשע אצי ויריחנמ (א" aen קוספה

 (ריִחָנ =) רחנ - יִנָמָחַנ

| Oy arb תבש ןייעו nons] 
"33mmעב שרופמכ ייבא אוה )"285 ראות םש) ' 

 ,ייבא
 :ד"ל "טיג .ה"ס תובותכ .ם"בשריפב :ב"יק םיחספ
 .ד"י 'וירוה GUI ז"ע DT "ירדנ .ה"מ י"שריפ ש'ע

 יב חנ ע"יע םחנמה p^ ןמחנ יכ ym :'כ 'ליעמ
 — [ע"ייע .ס"לב ייבא pup ןכו .(היכפ ר"בס ןויצב

 ר"דמב Oruck imb מ"לב הציחל ומכ) הָציִחְנ *
yao Usיד ייטפוש) , (àהיהש יפל  

 .הפודג התימב תמ ךכל הציחנב םפדגמו םפרחמ

 'פב erstechen) ראוצה רקד (p ,/*= ys^ רָחָנ 1
 רקעמהו רחונה 6א'פ ייל ונב תאו ותוא

 (cU םדה יוסכ 'פב .03 תאו ותוא םושמ רוטפ
Geרקעמהו רחונה  weeתותירכב ה"פב .תוסכלמ  

 האצוי שפנהש הזקה םד רוקיע םד הרוחנ םד 6«
 6 ם"מ ייחספ) ןירבוע ולא 'פד ג'סב .וילע ןיבייח וב

Dyתבשב תויהל לחש כ'הויב ורחנל רתומ ץראה . 
 רוח וב השוע 'מולכ ראוצה תריקד 'יפ 60'3 —
 הייחא|* — (לאעמשי 'לב ןכו שפנה אצתש רע
 חבזיו 'מ ,5'3 'דמבל w' 'ורי 'גרת ל"נה ע"למו
 טחשו "^a "ילוח me וכפהו ,קלב רחנו :קלב
 : םשה םשו .איעבימ ono רחינ (ביכ ae ירמב) םהל
 :ה"פ "ילוחב .ותטיחש וז ותריחנו .ו"פ ,הריחנ רשב

 - [ורקוד בוט רתויו ,וקנוח :ורחונ י"שריפ

  "mרַהָנ ומכ דיעפל)  popע"לבו הליזנ 29
 Blut ausfliessen lassen; םד nbn ןינע סג

bumהריחנ  Gluterguss6דיס הדג תקוניתד ג"רב  
 ןמז לכ .דע 'וכו תרחונ seme ןמז לכ בר רמא
 ושריפ שימשת תמחמ הפה ךותב יוצמ קורהש
 םוקמ ותואב הל יוצמ םדהש ןמז לכ אצנגמ ימכח
 רמאו הכמה nmm sow עודיב שימשת תמחמ
 אלו ערז תבכש קור יאה ישרפמ תיאד יבר ןל
 תרמוע ימד יכיה בר רמאד הריחנ היל רבתסמ
 םוקמ ותואש תמחמ האור הניאו תבשוי האווו
 רחיכ ןידדצה ןיעגונו תדמוע איהשכ pmo אוה
 איהשכ וא האור הניא קחדנ וניאש תבשוי איהשכו
 האוו תקחדנו איה השקש עקרק ג"ע תבשוי
 האור הניא םיכר ןהש םירכ Yy תבשוי איהשכו
 | .תרתומו אוה םילותב om הכמה התיח sov עוריב

 D" V33 היכו םיהנ X" ט"ר b^ ה"ונמבו 3 יקליב ת"האבו ו ב ל"צו ארבג ןב רחנ ג"ונב )* .יו לפק יעב היו ('
 ה"כו ךורעה אבוה םשו .ג"ג רצ ם"ד ןייע רדיילו bw i םייש י"כב mo הערך.  mu» \5 ןייעו םיהנק (:ויפק דצ סיד)

 אנריהג סייטב גיוגבו א"ער D^ ה"ר ילח ז"ואבו הירב חייר ייפבו Yn ג"ערסב ייל דימתבו אבבא היל cni תוכרבב (+

 .אבבא ג"ופב )7  .רחא רבד ג"ונבו ס"ש י"כב ה"כ )5  .אבבישב םיטב איפדמ ץוח עיפדבו ט"ק v2 ןוכנל ה"כ (5

 .'ציגיוו vies ב"ה דיל ya י"כב ה"כ (5  ,יהוריחנב
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 ןייע איוחד אמות ם'לבו ópiócxoüpov י"לב ארקנ
 — ]) 393 צ'נלפפ ףעל

Umאימ ;זייכ 55 תישאר מ"למ שוחינ ומכ —  
 רבד הזיא ןמיסל תולעפ תיישע-'יפ ג'ל ייכ

 'ב 'פד ג"רב eie Vorahnung, Omen) דיתעה

 (.ומחנתת םהל רמוא אוהו C50 ןירדהנסב
 C שחנ הידידל הי ל ומחנמ יכ אמיליא C תמיא

spימר  wow ^5 anbןיכירצ ויהיו רעצ םהל  
 am .(והדיד ל והיא םחנמ יכ אלא םחנתהל

^Dה"יחא]* | .קרפה הזב ונרמאש המחנב הארא  
 ןויע ילב קיתעה ל"מרו .ש"ע םחנ 'עב 'מולכ
 יתקתעהש ומכ ןוכנהו Schlange, Gift "P איגוסב

"bna nal —תבש 'ורי :ה"צ  ry n" Ys 
 שחנ לכ םש 'ילוח jo שי שחנ ןיאש י"פעא
 )0^ ,דיכ תישאר םהרבא דבע רזעילאכ וניאש
 שחנ וניא 05 on ד" (aet לואש ןב ןתנויכו
 אשחנ NI הנה ז"פפ ר"בב ה"'כו (NUT ס"לבו
 ר'כיא ,ש"ע 'וכו אבט אנמיס גולורטסא 'עבו אכט
 שוחינ ןכו .הישחנ (םחנמד) הילגר לע הלא לע 'פ
 יתיסנ יתשחנ ז"כ sb תישארבל י"שריפ ןייע
 ןייעו כ'ע הכרב יל האב qv לעש ילש שוחנב
 תבש 'וריב כ"ג mm ילואו ,ל"נה ייכלמל י"שריפ

v0 ט'ד v? ybאלהו :ג'ע .דיכר, ז"פ ידהנס  
 :ה'צ "לוח לעפהו .'וכו ויה ללכב ןוניעהו שוחינה
 רמואה הז שחנמ ב"עס UD 'דהנס ,שיחנר אלא
 יפפותבו ה"שע 'וכו ודימ לפנ ולקמ ven הלפנ ותפ

nowשחנ ול שחנמה 53 .ב"ל יירדנ )09 ז"פ  
 ופופ שחנמה לכ ^vv n ו"פס nov יורי ש"ע
 "יפכו ףושכ ןינע אוהש ל"י דועו .'וכו וילע אובל
 vns 'גרתבו wm מ"לב אוהו 'ירדנב י"שרל סחוימה

 PU ושחנת אל א"ער YD 'דהנס (א8]וז880מ)
8nםיגדבו תופועב הדלוחב םישחנמה ולא )072  

my "ym(םעלב) תא ירה ו"כפ ד"מב .םיבכוכבו  
 היה קלב : םשה כ"פ םשו 'וכו ססקמו שחנמו רזחמ
 ראותהו .'וכו םעלבמ רתוי שחנ לעבו םימסק לעב

in^ vyהארו  cwןירבחה תאו םי שחונה תא  
 Dy ףדונ שחנ שרשו .םישחנה ג"ונבו ןויקב ע"ייע

vnoהשעמב םישחול םיפשכמה יכ  pos] 
 - [נ"שו ןטר ע"ייע

vn - nm 

F« ln 1 ל s. viter lé 
DT 9 x) 12%: . 0T " 

  Qu [ cT DENNעי

 רחנ לש )=

 PTT) DU 'גותב לבא ש"ע םדוקה y גשומל
 'דהנפ ןייע ריחיב םג ל"זרדבו ץובקב קר ארקמב
 אמדל ,ט'ס U^ .'א ךרכ ע"יע היריחנמ :ז"ס
 תומבי 'ורי .היריחנב ביתינ : םש ,היריחנמ יתאד
 (yn Gvbp AUT תינלפסא ע"ייע ג"ע ו'טד ז"טפר

D) proposז"טק םילהתל 'גרת ןייע דועו (.ש  
 םתס בקנל לאשוהו — ו'כ ,'מ ;'ג ,ז"כ בויאל ;'ו
 ןיריחנה ה"פר 'ואוקמ 'תפסותב הזמ רוחל וא
 "יא א"מ Ye 'ואוקמבו 'וכו ןהב ןיליבטמ הוקמבש
 ירוח 'א רח 'עב וניבר 'ינכ וא הרעמה יררוח

 -- [הרעמה

 שחנ לשכ ושארו לצבה עצמאב הנק «pr שחָנ
schlangenartiger Stengel an der Zwiebel 

 (ב"ער ט"כ 'וריע) ןיברעמ 533 'פד 133 (םינפב ןייע
 םדא לכאי אל ר'ת  usb 5x3ובש שחנ  ^pבר

 ןואג ארירש  brהנק אוה שחנה הזש ונעמש
 הטיו לדגישכ לצבה עצמאב ונשיש לקמה ןונכ
 שאר הנק ותואל שיו ולש לועבג אוהו (' שביל

 לש ושארכ  om vmאוה  TDונמטש ינפמ
 לכו ערזה אצי  en ywאוה הזש ונעמש ךכ אוה

 א ונלכאי אל ורמאש שחנה  C nלכאי אל ףאו
 דמעו ערז ונמט איצוהל ץראב ריישש לצבה תא
 היהנו לכאמ תרותמ אציש ינפמ הזה שחנה וב

 ןימכ  pbםילצב ראש לבא  wowעקרקב והתשנ
 ושקתנ אלש אלא והתשנש וא ערז ןהמ איצוהל
 ףוגבו ה"יחא]* = .ןהמ ןיענמנ ןיא תאזל ועיגהו

  ^b ripaינפמ ה"ד 'ופסותב אבוהש ח'ר םג ןכ
n^ "b:) וכותב לגעתמש וכותבש דומעה ל'זו 

 סישב " aiלועבג ןימכ 0שאיב לגעתמש "גה

 שחנ ארקנ דומעה ותוא לצבה ערז וב ןיצבקתמו
"y אנליוו ם"שבש ח'ר 'יפב ה"כו ב"ע 5x3 לש 

  om xaןכו ת"ר תטיש ןכ יכ ריעמש א"בטירה
 .ודי בתכמ ןיבותכה ל'ז י"שר שוריפב היגה

 א"בטירה איבמ דועו  n^ ^bלצב לש שחנ יכ
 לש סואכ הנכס אוהש וב השענש 'עלות אוה

  ,^21 vrרצ יוריע סירב אבוה) 'צנוש יפדב י"שרבו

 ו'ג : ^w 6ףרושש שחנ יורק ןילעה ןמ אצויה תוחל
Schlangenknoblaueh p'nyn ל"מרו .שחנה סראכ 

  sowןינעכ  quen "eהז יכ  mm mw snןכו

 xb nnn אלו 5"; םוקמב אל ללכ רכז אל לינה יוריעד ןויצ לבא )3 .ביהו טק י"כב היכ )? «ge ול ב"ה י"כב ('
 ,וכרבתת w^ .היייד ינשמבו םישב היכו ט"ק י"כב ה"כ )* ,ובש שחנ ינפמ לצב והמ ןיבה אל יכ (האלהו 14 (cx לצב
 חוק :y" אשהג גיונב )* .ינירחא ג"ונבו םיש י"כב mU )5 ,ימד יכיה inim ס"ש י"כב ה"כו (5 .ומחנתה ע"פדבו
 w33 m3 )* .שיע הריתי ןושלב isum סיש י"כב היכו (* .ךורעב יילש ומכו ס"ש י"כב יילו ומחנתת והיא ל"א ; הזל

 yn אלו : דוע גיונבו שייארבו ף"ירבו סיש



 ןכרשחנ ws — שחָנ *

 רעפ יהיו .ועבוטל םיבש לושחנ וילע דמע הניפסב
 .אמיב \לודג .לושחנ mm +'ד י'א יגוי) םיב לודג
 'ייעו אמיד יהולושחנ 'ד /3 'גרתב םשו ה"יחא]*
 'גרתבו ,ופעזמ 'גרתל ו"ט "a .ב"י .א" xw םש
 : ז"טק ק"בב ה"נכו -- יו ,'ג ילהקל ;ג"י ,'ב 'ניא
 דמעש הניפס .א"יד ו"פס מ"ב 'ורי ז'פ מ"ב 'תפסות
 ראיב ג"יפ ר"בדמבו .(*העבוטל לושחנ הילע
 םיבש לו ש חנ ל הלחת דריש םש לע :ןושחנ
 ןויכ ב"עקתת זמר ^ תלהק 'קלי .ז"ל mb 'ייעו
 רופיס ms םי לש לושחנ voy אב court דריש
 p' .ר"להק ב'כפ vpn "b vss ר"אלב ןייע

jumוחנתבו ^£« אמיב אלשחנ היאחמ :ץרא ' 
 היה ירבע 'לב w^ ח"יפס ר"דמב 'א D npn^ שיר

n"ךלוה  rwיתבר 'תקיספ  p^השעמ | ב'ל  
 omms ל"צ| (הלושחנ וזחא) 'וכו nns הניפסב
 רופיסה ותואו .םיב תפרטימ nmm [אלושחנ

 אבו N Db^ םייונישב ו"לק דצ כ"רד 'תקיספב
 -- [םיב לודג רעס הילע

 (םינפב ןייע פ"לב TX 0869 ןכרשחנ ₪
 וה'כ 'ישארב) דיצ עדוי שיא 'גרת

 תלד תואב ןכרשחנ ןיסרוג שי ןכרישחנ רבג 072
 ןמגרותמה תעד ןכו ןכדש חנ תובית יתשל םיקלוחו
 שרשב ןמגרותמה bm ה"יחא]* = ,טקש םרא "יפו
 = הזמו 'וכו תכידש אעראו :הטקש ץראהו ךדש
 p^. ןכדש חנ דיצ עדוי שיא סולקנוא 'גרתש המ
 ןכו לטב םדא י"שריפ ןכו טקשהו חונמ לש םדא
 איכה ךרש ym .ךדש qu ןייע ךורעב ^«
 שיבו תחא הבית ןכרישחנ וא ןכושחנ 'גרותמה
 תויעט bn ןלוכבו תובית יתש ןכרש חנ תואחסונ

mmeרבכו תלדב ךוש אלא ושרש ןיא יכ  
 ןלוכ םיכרע ינשב ש"מ כ'חמב לבא ,םש ויתראב
 דיצ ;:5*% פ'למ ןכרישחנ רקיעה יכ bn תויעטב
 השוע "'יפ (השע 032 לעפמ ox ש ןמו 46

vxונייהו  T€ףררנו  (m m TY 2^^ Dy 
 (Cn, Come ראיזאב ע"ייע .ה"צ 'דהנס ל"זרדב
 3 455 (UO א vx פ"לב דועו .יאזב רכש
 רכרי"שחנ וא menm" היגהל שי ילוא כ'או
 לע ריצ אָנְתְרִישהנ ם"לב הנבנ ןזרישחנ cb לעו
 'גרתב 'יאדכו רקיעה ש"ירבו תחא הביתב cb לכ
 ה"ד : ב'צ ק"בב 'ופסות תערכ אלו םיסופדה בורב
 pw (יתינתמ היר .טילק ב"ב יפסותב «my wy יכרשר

 (t7 ; 8018866 לחוזה poe cw מ'למ) שָחְנ *
 ט"לפס נ"רדבא Ursehlange) ינומדקה

 העפא ינועפצ ןינת ףרש שחנ ארקנ תומש השש
 : א"כק :ו'ע תבש jp bun הברהו .בושכע
 תומכי m "ipn. .ה"ע .א"כ Cv ,א"יק "חספ
 by, G'b" ריב :  םשו .'ח 'ורוכב ,ז"ט ק"ב + ב"יק
 y לבא נ'לב pen ג'מ ט"פ הרפ : ו"ט "יכרע :'ט

wnח"פ 'מורת 'ורי .םש  Ue) iy n'esר"קיו  
 (wn טרפבו — ד"נפר ר"ב תיב לש שחנה .ו"כפ
 ה"פ ר"בד ןושארה שחנה אוהו ב"כפ v3 ינומדקה
 : ג'ק תומבי א'ער ו'מק תבש DD ,שחנ םתס וא

 הב ליטה הוח לע שחנ אבש העשב :ב'כ ז"ע
 לע ירמאמ p" אוה םייסרפ גשומ הזו אמהוז
 'קלי יתאבה 65 םשו 68.66 םידשהו םיכאלמה
 הלע לאמס יכ (א'רדפ פשב) ה"כ זמר תישארב
 םייסרפה ינוימדמ כ'ג הזו (שחנה (by וילע בכרו
 כ"ג בכרו הלע Agromainyus ןטשה םהיפל רשא
 sco) וא Uo») 421082408 sn וא שחנ לע
 ודובכב הארו שחנ וב ץיצה ג"רדבא : 07( 'הנס
 אב םייפרפה ינוימדמ הז םגו אנקתנו (ר'הדא לש)
 םשב 98 .ה"כח ג'מ ע"מב יתבתכש המ ןייע ל'זרל
 םינינת םע תומחלמ ןינעב דועו .שיהידגובב ו"טפ

 | .ש"מו איגינק ע"ייע ןתיולו

 eine Art Augenkrankheit Py) ילוח ןינע) שָחְנ *
 'ב קרפ רומא ארפס :םשו .ח"ל תורוכב

 6 היצש (vr 'א mon ys יתשריפ רבכ 'ג 'שרפ
D'Y 

 י'ב תשחנ ע'ייע (Kupfer) אָשְחְנ *

 רב prb 'ר ב"יפ ר"דמב (יטרפ םש) אָשחַנ *
 'ר א"נשת '5 יילהת 'קליבו אשחנ
 .אשחנ רב ארידזורפ

 ייפ (תופלחתמ 'גו 'מג אָלּושֶחַמ ם"למ) לושחנ
 Unwetter, Meereswoge) םיה ילגו רעס

 (א'ער חיל ימו) הונקינ 'טגב הנוממה םהל רמא 'פב .
 6 דחא ולטנ ('ועבוטל םיבש לושחנ ('דמע
 ןיקוינה'פד הדגהב םילוליטהו ןהמ

Cr) 7/3)ם בש לושחנ וילע דמע  

 ג"סב .'וכו ינא המודמכ סוטיט רמא (ועבו ט ל |
 | pone היה לאילמג ןבר ףאו 692 072 בהזה 'פד

 מם ע במ ל i5 יתפסותב «n'a ןעבוטל «pu י"כב בוט רתו )* .וי ל ע my iaxm amen י"עבו סיש ייכב היכו )!
 ג"ונב )? .היפקתה יר ש"הש יקליב היכו ם"שח יסופדבכ גיבר ייגו :ט"ט דצ ימוי סיד ןייעו )^5 טרופריא י"כב לבא)
 רחא W^ ריפדבי ועבוטל דע ועבוטל jb תועטב טמשנ יעו יסופדבו v מ"ק ביה ייכבו דיל ו"ו י"כב ה"כ )5  .תחא

spitהעבוטל ייל יפסותב )5 .ולטנ : קר ןושארה . 
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nm*-— ןכרשחנ «m בלש 

 ול ןת 'יפו הכיאד אקסיפ םשב ונאזנולל ךירעמב | וניבר איבה םש לבא ךרש quum לע כ'ג זמור
 היגה רעבאב ש'רו ףסכ ןיפוצמ תשוחנ לש תועמ | ומכ ה"מגר יפו ייג י"פע תלרב) ל"נה תומוקמ ינש קר
 היל שיחכא ח'גר ^ yw" 'קליב ה"כו היל שיחכה | א'בשרה 'בושת כ''ג joy 'גרתה אלו (ה'יא חיכואש
 — [היל שיחנא ל'צו יחונ mun ןמ שיו ל"הזב םייסש ד"סק "יס
 | ..שירב אכרשב (םש ביגב 57( ןיסרוג ויהש שפנ

imעדוי  vxב"רו .כ"ע [ןכרישחנ ל"צ] ןכריש חג  
 ןכרישחנ ד"ויב עצמאבו ןכרשחנ קיתעה 'עה שירב

 - [רומאה םעטמו רקיעה הזו

das Niederlassen, (הנכשה ונינע מ"למ nn; 
  (Niedersetzen'גינחד ג"סב (« CYץע ילכ

 הצלח 'מגב הצילח תוצמ 'פב .תחנל יושעה 1520
  yvז"ע תהנ לש לדנס (ב'עס  ^bאלו חוניש רבד

 :  nnsםילוש מ'למ)  n? | Basis, Boden, Unterlageממקומו,  — (תואחסונב הנניא וז הלמ ב"א)
 הורעה תפשל לאשוהו  | die weiblieheםש יכ םש תומביב הנניא ל"ר ה"יחא]*  ^Wלדנס

"p! כ"ג וניבר הל סרג לדנס 'עב לבא rp לש | האלמ איהש תיבח 00« "ילכב ח"פב (Soham 
 יושעה ץע ילכ ה"נכו כ"ע וילע החנ ז"עש לדנס | רונת לש ותשוחנמ הטמל ןינותנ ןירוהט ןיקשמ

  "bןינעל ביתכדכ רונת לש תי תח ת  nyתחנל | ןולק  nbus:א'כ אמוי ב'עס ו"כ ! cw ^bח"ו
 השא « pפישב) | ,זיט יקזחי) ךתורע הלגתו ךתשחנ ךפשה "? Gcוחינהלו רבד וילע םישתש 'מולכ

 ."השא לש ןותחת אוהו ('ךנולק 'נר תו ל |  voyתחנ םשל ג"לפ ר"ב .כ"ע איה תחנל יושעה
nim (יד יח 'שארב) 'מאנש (C: ליר) ארקנ הביתה | ש"ר ^b nen 5 *[ט'דסב ג'הר 'יפמ קתעוה ה"יחא 

 ויד 'לחק מ"למ החוגמו גונעת תארוהב דועו 'וגו | :א"מ הדנב י"שריפ ןכו םילושה םה ותשוחנמ 61
  sןכ יכ ש"ע רוקמ ונייהו ךיילוש ךתשוחנ |  aum.ה"צ תובותכ :ז"ט  nmi'וכרב חור  Yב"עס

 ס"שהמ םג חרכומ  pun(השק ,ףודר וכפה) תחנב .ב"צ 'הגס :ג"פ .ז"ע 'וריע | תבש ןוכנל י"שר איבה
  ebתפקתא וכפהו תתחנא .ט'כק ב'ב לעפא ונממו | .ריילמ ע"יעו התממחמ התשוחנש ינפמ

 ןתשחנ םג ילואו  n^ 5[(םש) יתשב עמתשמ --
my ןויזב ךרד .דועו תשוחנ ןמ 'מולכ. mam 

hinab- הדירי ןינע nna ס"לבו nni (מ"למ nn T ןיכיוהי לש ומא םש דועו ,םישרפמה ןייעו ןולק 

 אוה ילוא ה ידיכ 272 אתשחנ  usיאנג לש —  (herabsteigenברב כ יד לאיגד ןייע

(DO הוה יכ SU Tob לבבל תיחנד :ה"מ | בוכשל ץראב אוהש המ וגייה םיסבו ןותחת ןינעמו, 
4p'»b Yer) no אק יכ .א'מ תבש .לכבל. | se) םרב ריע shy י'פ 'ובותכ .'וריב "יא .וילע 

 תויהל אירוסב  pruתיחנד אוהה ,ה'כ 'לינמ .'א רמע ע'ייע :ו"ט 'גיכח | תשוחנה ןמ (הבותכה ל'ר)
 [תועוצה ןמו —  ^bאקמועל תיחנ .ט"ל ק"ב .הביתה ינפל דרי

 ב'ב .אנירד  web aboימנ אתחנ אלקדל אתחנד
  nm 2הדירי ןושל לכו .ם"בשריפ ןייע יפכינ והלוכל | ןהל רמא 'פב (אטפש תכתמ םש מ'למ)
 ימל .לאשוהו ןמגרותמ ןייע אתיחנ 'לב םגרותמ | א"יו 009 009 רונקינ 'מגב הנוממה

 :ותמ ^" תומשל 'א י"רת ןכל ויסכנמ דרויש | תשחנ רמא  בקעי ןב א'ו ('תבהצמ תשחנ
 תיגלק  | (Cx'וכו ןוהיפכנמ ותחינ | .ז"ע 'ובותכב ה"נכו ה"חא]*  "bpדרי ע"ייע :ד'ס 'ירדג

  yy'וסו א"לבו .'ה ףרצו 'א לשח  vm | ^y xvm'ורי .א"כד ח"פ האיפ 'ורי לעפתאב ןכו (היגק
jp (תחגתיא) תחנתא ב'עס ר"'לד ט'פ 'ובותכ | .לילז אשחנ ריקי אשחנ ד"ע ח"נד א'פ 'ישודיק 

 " vpר"תסא ב"יפר  oTהינימ אתחנימ .'ו 'ועובש — ויסכנמ דרי ^5 "7522 | .אשחנד אנותיק הירזע
 תיחנמ הוה דכ .א"צ דצ כ'רד 'קיספ לעפא .אבוט | 'תקיספ ונממ לעפהו ,רפרפש ע"ייעו אשחנד ארדיק

 םיגיסל היה ךפסכ שרד : ב"כק דצ כ"רד ? | cvvןוהל  ^pתא הדרשכ  nenן"ונה תעלבהב 'גרתבו
  G'oםישמתשמ והיש וגיקתה ןיאמרה וברש ןויכ |  mmsתַחַמ י"כב תיִחָמ ינוגיבבו  "yר"תמעב 'מגוד

 ףסכ.ןיפוחמו תשוחנ לש תועבטמב  mmב"עס א'כ תינעת ל"זררב ןכו ,108 ב'ה יוועל 'הל | ןוהנמ רח
mb תיחמו .ח'ג תבש ,'וכו דוחל ירכג mme הוה | ה'כו 'וכו יל שחנה ליזיא 'וכו אפרוצ יבגל ליזא 

ws (!ינפמ ג"ונבו ןושארה ייעבו יב י"כב ייל ויה תלמו ויה תבהצומ ןתשוחנ ס"ש ייכב )? .ג"הר ייפב היכו י"כ לכב  
 «^W םש קר 'מוי סישב 5^6 י"כב nw וניבר ייגבו ביהצמ ןתשחנש cibo אי גימ ב"פ דימתבו nmn תבהצומ ןתשוחנש
 was ה"כו )3  .ןתשוחנ was ייגש קויד ילב תצק בתכש .ינ רצ ימוי סייד ןייעו nmn ב הז ל ש כ תבהצומ תש וח נ

 .אתיגולק ג'יונבו ביפ 'טוי יתפסותבו ןושארה יי'עבו סיש

-1( 4 

 DEM m ג כ בב כ ב וש פיצה ל .כ% -. בסאוק: ב יירש 0

"> 



338 

 םוהתה ךותב הטונ ופונו .םוחתל ץוח הטונ ופונ
 םוקמל nex ופונ :'מ יישוריק  .ןינעה לכ ש'ע
 ב"פס ב"ב rv" .הרהט םוקמל mv ופונ ,האמוט
 "רדנ .'וכו יימור אוהד וג הטנ ןליא רח ג'ע ג'יד
 תוטונה ןמ לכוא ד"ע ח"לד vp 'ירדנ 'וריו ,ב"מ
 הינפל 2 yn 3'B ז"פ 'ולהא יוטנ לועפ ינוניבו
 ו"כ 'דהנפ הטונ תעד :'צ bw" ינולפ תעד לא
 ליעפ ה .'וכו אבור רתב ה'בקד היתעד הייטנ א"עס
 ה"ר ,רמתא PED רכס רמ :ו'מ 'וריע :ד"פ 'ובותכ
 'דהנס 'ורי ,ילילגה spy 'רד הימשמ הב וטמו :2^

unos stesולא  pesףכל ןיטמ ולאו תוכז ףכל  
cumןיב . + דמוע ןיב א'ער ג'ק תומבי לעפ ה  
nesדועו הדצ לע הָטומ התיה ג"מ ר"פ "ילכ  

 פ"ר $'3 טשפומה םשהו ac» jy nob םשה
nb) vyםימש  pciתיטנ ב"מ ז"פ 'ולהא  

 .להואה

nehmen, bpbop bw cp (ףדרנו מ'למ 5621 
  fortnehmen, erhaltenס"לבו ; ^P bvאשנ

Cragenרהנסב 'ב 'פב ' Con)ול הברי אל ךומפד  
 ppm לוחט ילוטנ םלוכ אנת ('6א"כ) םיסוס

mesםילגרה  ^pףכב ללכ רשב םהל היה אלש  
 ויהש ידכ םצעל דע ותוא םיכתוח ויהש םהילגר
 ידי לעו םינקרכה לעו םיצוקה לע ץורל םילוכי

nbןהמ ןילטונו רשבה םיכתוח ויה  mos E 
 הרדנ b" ,םידוהיה ןמ ינא הלוטנ Cc  יירדנ
 ותשמשמו וקלח לעבה רפי םידוהיח ןמ האנה
 תא אשנ A נ"א) — .םידוהיה ןמ הלוטנ אהתו
 ועסנ unn ,אבוג תי לטנ €^ ^ (mot הבראה
 שי ה"חא]י  (אכמ ולשנ 0^ ז"ל תישארב) הזמ
 וא המר 'לב וא לוטלט 'לב 'גרותמ הליטנ ןושל
 'גרותמה החיקל 'לב אשנ 'של שיו הכלשה 'לב
 לכ by ןייע העיסנ 'ל םנרותמ הככו הליטנ 'לב

seit seamןינעב ל"זררב ןכו .נ"שו ןמגרותמב  
 ולטנ רכש המ ר'ע ז'טד א"פ 'טוס Uv החיק
 הצע ולטנ אל 'א 'שרפ שיר cons ארפס ,ךכ לע

massמ תבש לוט יווצו ,םשה תא לוטיל :ז"ט ': 
 הבקנלו ר"ע מ"ר vp 'מוי 'ורי :ז"ט 'יכרע :א'נק
 פ"ס יתבר 'תקיספ ה אי שכ ןינעב .ר'כ 'יטיג 0
 bino ילוטנ הזמ הכיתחל לאשוהו .יניע יתלטנ ו"כ
 םיגרופצ תכיתח b" םינרופצ ףורצבו ליעל ןייע
 וויל was תבש לעפנבו .ח"י :ז"י ק"מ ןייע

psילוח .תבשב לטינה רבדל אלא לטינ ילכ " 
 תוילכה ולטיג לוחטה לטינ v3 ,רבכה לטינ .ב'מ
 ב'פ 'ולהא ,הלש םאה הלטינ ןותחתה יחל לטינ

 יישוריק .נ"שו .'ב דג .ע"ייע avp םש .היפתכא
:T'Dיינעת 'ורי .'וכו אקיססל הישפנ שיניא תיחמ  

 : ד'י ירדנ לועפ ינוניב .םורד ע"ייע ג"ע vos ג'פ
 ןתחמ הוה : א'צ םשו .אערא לע אתיירוא אתחמ
 nnnw byenw .'כ ,'ה לאינד bye .ןמת ילחת
 'קזחיל ;'ג חיל םילהתל ;'א ,ט"ל "שארבל 'גרת
 ברל ws (הָתּוחְנ) אָתוחְנ ראותהו ,ח" 4^ ,א"ל
 לע הככ ארקנו ישילשה רודב (ימדובא) אמודנא
 ף"זרהמל י'הובמ ןייע לבבל ךליל ליגר mv םש

itn 0אתוחנ אלוע ארקנ ןכו  vט'פ 'יאלכ  
 'וריב ל"צכו .ב'ק םש 'וריה אובמ ןייע vy ב"לד
 ppm .התוחנ א ל ל y םוקמב :ה"לד ב"יפ תובותכ

e 3יב  xen Gon fLםיה .ידרולו , 

 'גרת אלט תתחנ תוכימסב (snm טשפומה םשהו
boysתומש) למה תבכש  O^ an ne 

Brettchen, Ab- םירסנו חול Els (עילב npn; 
C 072 התוחנב וא השיפכב 8 

"pןמ לפונש חול לש הכיתח א'פ .שפכ 'עב  
 (רייפד יפל) כ"ג סרג שפכ 'עב ה"יחא]* = .םירגנה
 'פריא י"כב םוי לובט ףוס 'תפסותב ה"כו התוחנ
 אתוחנא ל"צו תוחנא (i32 אתוחנב וא השיפכב
 יעד 'חא B "bey^ שרופמו ג"שו אתוחנא ע"יעו

 - [ה"שע יחכונה

 b3 (Bücker'2 הפוא b^ אָמּותְחְו ס"לכ) םותחַנ
 תכשלל 'מגב 'מויב ק"פבו CU יאמדב

 םימכח ןתוא ובייח אל םימותחנ (ב'עס 'ח) ןיררהרפ
 (ותלוזו m .'א .ימ .'שארב) הפוא 'נרת .שירפהל

 7,0 עשוה 'גרתב «mo הייחאו*

 nbn 'ורי D^ ב"פ ;ז"מ א"פ הלח ws 5 'ימריל
 'ציב 'תפסות א"פר nbn 'תפסות Ty ח"נד ב'פס

OPפסות ' Cyז"פר  QUOיאמד 'פסות ץובקהו  
 ראות כ'נ m .ח'תת 'ר 'ירבד «p :'כ ב"ב ג"פ
 : ז"עד ב"פ 'גיגח 'ורי .ב"לק ב"ב םותחנה הדוהי 'רל
 איהש ל"נ הלמה תרזנ ןינעבו .יניל 'פ 'בר תור
 הצורש )2 שיטע) סעלרעפ תערכ אלו ל"נה ס"למ
 וניא לשכמו לשבמ ex פ"למו םותחפ היגהל
 num 2 OU V6 יסרפ ןושלב הפואו הפוא

 — [:ג"יד ב"פר ב"ב v" רמותחנ : הפואה =

 (טיעק ביח) (gib רב ע"ייע (יטרפ םש) אָזוטְנ *
s» (vwח"פ 'ומורת 'וריב  J'y mor 

 הטשוהו רכד לא הינפ (vuy b'5b הָסֶנ ,יטנ *
(ausstrecken, wohin neigenב"י תוכמ . 
 ל

mun )'ירדג ףוס 'תפסותב ה"כו (* ,דיימ ז'עב '. 

'niniיכ תבש) אמי : 

 .אמותחנ =
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oeתורוכב  ae5ןמ לָטֶטש ירכ  emnןינעב  | POםשהו ולדגל ץראב שרש תעיקת ןינע ט'למ)  
 ,das Pflanzen הָעיִטְנ טשפומ םשו yt5 ליטהל :ב'מ תבש :לעפֶהו ליעפהב הכלשה
 6 היכ יציב ןידצ PN 'פד ג'רב die Pfanzung) | לאשוהו .התציב הליטה אל vx ק"ב ,התציב
 b" תודינ ילעובדו איכצקד ןוהילגר עטקמ העיטנ | :הובגמ םנ 'פ ר"להק םולש תמישל םולש ףוריצב

 וב אצויכו םרכ עטונו תואצוה המכ סדא איצומ, | ליטמ :םשו ,ותשאל שיא ןיב םולש תלטמש
 ('הוצמה םייקל יעבר ('תנ שו הלרע ינש ןיתממו | לעפַה ,(םולש םישמ םשו zup תנש ןייע לשב םולש

beeתוכרב  m^ s^אלא רהטתש דע הל ןיתממ וניא הדנ ותשאש ימו | :כ'פ "ישודיק :ג"כ ק"מ  
 בצקה ןכו העיטנמ רסומ חקול וניאו הדנ הלעוב ןינעב םשהו וכו וילע לטוהש ימ ג"פ מ"ב 'תפסות

 [רהממ] אלא המהבה רשכתש Uy ןיתממ ww v5 "nar 3'yp 7^ 'וכמ הכיתחו האישנ ,החיקל
 pe" קתעוה ה"יחא]* — .'התקידב םדוק לכואו | 'תקיספב .המשנ תַליִטְנ Yy "reb תבש 'ורי
 Asa כ תעיטנ .ח'ס 'דהנסב ה"נכו ,(אנליוו DE ח"ר now ןושל )3^ ייל תומש אשת 'יפ י"פ יתבר

 ע"ייע החמש לש העיטנ :ד"י syn sm" 'ליגמ הליגמ ,(שאר תמרה ^w i^ דצ כ"רד 'תקיספבו) שאר

 העיטנכ ח"מ א"ם 'יעיבש ,ושימו :ריע איח) יקנרוכא | pU ג'ע ה"ד ב"פ  תוכרב 'ורי .בלול תליטנ :'כ

wpתושר תליטנ . ^vק"מ  rpבוס ה"כו תועיטנ ץובקה 'ו 'גשמבו םשו ןליאכ . . תליטנ .ב"פד ' 
 "יעיבש y xyp'n" תינעת :'נ ק"מ .ר"מ a5 -- [םינרפצ

7p) bt ₪ 2וגממו םיט דפש ,.)5: ע"לב  N'B | pesכוס 'ורי :ג"לד ' bnםדאל לאשוהו : ד"נד  
 הדמח לש תחא העיטנ ג'ע N'pT ג'פר ק"מ UU | sehopf" ילד sos ס"לב ,)\5= ,,)

(eimerאמק אקרפ 'טוס תכסמ  cm)לזלזמה לב  | nmm?תרתה י"אב ונל  nbא"לוחל תאצל , v 
 wan ע"ייעו עטנ תועיטנ שמח :ב"ד א"פר תומכי | [p] תציחר b^ םלועה ןמ .רקענ םידי תליטנ

 av :ד"י aum ינויגה ןויעל ugs (ה'קת :ג'ח) | .5 תומש) qe וינבו pos wmm) CÓ 'ורי 'גרת
GU»ןובסיו  mobאיכד אליטנב . ^pגיגח | דחוימ ילכ ' $eעו סררפ ע"ייע תועיטנכ ץציקו :ז'עד  

 ינש "שעמ יעבר עמנ טרפבו (yo מ"לבו י" ץק הייחא]* :םידי תציחר mss ומש by הליטנל

 .'ב םרכ ע"ייעו הפי ךנה 'פ ר"שהש ה"מו ר"מ ה"פ | היכו ימושרה ע"למ הלמה הלצאנו ב"ר ירבד םינכ

 — yw תיב וכפה עטנ m :אלמ בוט 'פ ר'להק | םינורחא . . ןילטונ םינושאר . . םימ .ה"ק 'ילוח
psלטונה .ו"'ק םש י'וכו אלא ןילטונ  evלעפהו | תוריפל  veהאלהו ט'מ ג'פ .א"מ  ה"פ 'ורשעמ , 

 ןינע b^ הנושארו םצעבו .האלהו s0 הליגמ | וודי יתש םדא לטונ svp םש SR yn ע"ע 'וכו

 ץראב תודתי תעיקתל לאשוהו ץראב שרש תעיקת | מנ אלש יממ quU .לוטת לא .א"נ תוכרב ,'וכו
 תבשב ןילהוא עטונה ry ז'יר ven תבש UU | יחשעמ .ןומסרפא ע"ייע .ב"ם תבש ליעפהב .וידי
 — ve] א" לאינד מ"לכו הנוב םושמ ב"ח = | :יחספ ,םימ ליטמה .ח'כ 'מו* .רואס ע'ייע ב'מ א'פ
 'ילוח םידי תליטנ םשהו .רובל לפנ הליטה .'ט
 א"לבו כ'פ ר"מב ('א pe 'ע) ןינעה לכ ש"ע .ו"ק
 בואשל ילד ןינעב םשהו .ב"כ «m אָתּוליִטְנ

sov;מ'פ 'יטיג .אתעיבר תב אלטנ ז'ק .יילוח  
 אלטנ וג אבה Y ג"פ תבש v^ ,אלטנ ילמ א"עס
 — [לטנא ע"ייע דועויִלְמִנב א"עס א"ג תוכרב ץובקהו

Balsam- (ףטקה יצעמ ףטונה ףוש מ"למ mol 
pel (tropfen $523 לעפמ Harztropfen 

 תרטקה תא םטפמה 'מגב תותירכד  Cםוטיפ ר"ת
 אנת לאעמשי 'ר יבד 'וכו ןרופצהו ירצה תרוטקה

(r5 5» met) הנבלחו תלחשו ףטנ ללכ םימס 
 המלו ףטנ הז ירצ 'יפ טרפ : mopףטונש .ףטנ

  5*5לּוטְנ  poאשמו דבוכ  quasמ'למ ( | 5bוניא ירצה ןועמ ש ן בר רמאדכ ףטקה יצעמ
 ןרופצה ('ףטקה יצעמ ףרש אלא | 'טישפבו אלח לוטנ 'גרת ('ג יז'כ ילשמ) לוחה  wתלחש

 הדיק וז העיצק .ארפוטו ('אפוטנ ןנימגרתמדכ | שרופמ ר"ע ג'"כד ו'פס Camo 'וריב .אלח לטנ
 קתעוה ה"יחא|* — ,(* אקיפסא זעלב דרנ תלוביש .ליטנ אלא אוה תיל ('א לק (yy ינלק

 כ"חאו תיעיבר תנש דע הלרע ינש ול ןיתממו ייא ח'יר "פב (? cien עיפד ראשב לבא ריפדו ב"ה ט"ק י"כב ה"כ ('

 ןועמש ןבר היימגר ייפבו ןועמש ^ םשו ר"פדב היכ (% .םריהזמהו םרוצ ירבד םיניתממ הלרע ינשב ןה ירה ונממ לכוא

 ג''ונבו ל"נה יפסותבו היימגר 'יפב ה"כו יציניוו mp ר"פרב n5 )^  .ףטק הייד sn הדנ יפסותב ה"כו ג"בשר ע'יפדבו

 .אפונט םייטב היימגר bi" (* .ףטקה ץעה ןמ אצויה טייק י"כבו םיעבורמ יאצח um ןיב אוהו ףטקה יצעמ ףטונה
 ר"למ אותו vp ה"מגר ייפבו אקיפשיא ע"פדבו (cz טייק (via אקיפסיא ביה י"כבו דיילו יבו יא ויו vs ה"כ (*

 8pioa. 'טיאו
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 p" "ייעו ש"מו 'עה ףוסב 'א ףטנ ע"ייעו ה"יחא]*
cyהאיפל  DUתפסותה י"פע הפי שרופמש ' 

 — [ףתכ 'עב אבוהש

[B3 *אתיזד אחשמ .ו"פ 'יטיג (א18ק+89180  

 קיטפנ ומכ קיפטנ 'יפ 'וכו ארויח קיפטנו
 y'"y טפנ ומכ )49 ע'לבו ,2% פ"למ קיתפנ =
 geb תחקרמו טיעלסה ןיבמ neu אצמנה ןמש
 רעשיילפ 'ה תעד יפכ ל"נה 'עו פ"לב הככ ארקנ

 ,389 i'm יוועלל ל"תמעב

 ע"לב ה"כו רטש p^ רצנ Dp ףדרנו מ" למו רַטָנ *
P22 ס"לבו ? beobachten, bewahren, den 

(Groll bewahrenוניאש ח'ת לכ א"ער ג"כ 'מוי  
 )^ «b^ p ביתכהו ח"ת וניא שחנכ רטונו םקונ
 ביתכד אוה ןוממב אוהה רוטת אלו םוקת אל
 ש"ע 'וכו הריטנ איה וזיאו המיקנ איה וזיא אינתד
 n] רע "7 קרפ 'ב 'שרפ 'ישודק ארפסבו) ןינעה לכ

onmיִפְו ('וכנ הריטנ לש ' pu) mארעצ (אנליוו  

 שורדבו ,ש"ע 'וכו רתומ וב אצויכו ןויזב ןונכ אפונד
 דרוי וניאש mn ןמיסל לשמ ןימכ אוהש יתרמא
 וכ ופא הרח םא ףא ודבאל םייחל וריבח םע
 ךודכ שחנכ om םקונ ל"זו ורמא הנוכבו

ONUSבקע ונפשת התאו שאר ךפושי אוה  
 = שחנהו שחנ לש ושאר סרוד םדאש (ו'ט ייג ישארב)
 דריל השרוה ww mn ךכ םדא לש וכקעב ךשונ
 רקיע וב ןיאש jm בקעב וקיזי קר ורבח ייחל
 םקונ ח"ת םא א'עפ JD תבשב 'מאנ ןכו ,ךכ לכ
 ךדיב שי 'יפ uns לע והירגח אוה שחנכ רטונו
 = ב"ב .היל רטנ רגא QD מ'ב — הלקנ לע ופייפל

vyםגרותמ הרימשד אנשיל לכו .רחמל דע רטנ  
 .ז'ל mans לעפב .ןמגרותמב ןייע הריטנ 'לב
 'ציב לעפתא .השפנ אָרָטִנֶמ אל . . השפנ אָרְטִנִמ

Dארטנימ אלו . . ארטנימד  "Anתומשל 'א  
 ;ןורטנתי 'ה ,'ג 'ימריל 'גרת ;ארטנתא א"  ,ד'כ

 םירמש 'גרת (Tb םשהו .רטנתיא ר"י ,ב"י עשוהל
G'5.2^ mee)אָרַטְנ (יב ,ח"כ א"ש) רמש 'גרת  

 pom :ןכו בי ,א'נ ovb" 'גרת («wo ץובקו
^b wow)אוהה ט"פקתת 'ר תלהק 'קלי רמוש  

 'וריו שירב ves ץובקהו 'וכו היל רטנד ארוטנ
 ב"יפ "vp .אתרק ירוטנ xy vy א"פ 'גיגח
 םשהו ,אייִרוטְנ ןמ יל ידצו הירזע 'ר 'פ ר"תפאו
 JA UD ק"ב ןייע הרימש b^ אָתּוריִטְנ טשפומה
 דצ כ"וד 'קיספב לבא :'ז ב"ב :ג"צ מ'ב :ז'טק
 אנורטנ b'y &n17 52 םודאמ םכל ערופ ימ .ו"נ

 .הפטג Y3) י'ז יימחנ ;ביב

"e 

 Tr יקילייגנא vi ץבוקב) תותירכל 5 ה"מגר 'יפמ
 לבג ע"ייע ב'ער ט'ס 'יטיג אסמנ א'לבו (ביעס ע'ק
 תחנב הליזנ pay e ע"לב ףטנ לעפמ רזננו 'א
 | ה"נכו trüufen, tropfen, trópfeln ףיט רהא ףיט

 ןילחוזה וכפה ןיפטונה ה"מ no תואוקמ :ה"ס תבשב
 תופטונ נ"שו 'א ףט 'עו quen bm ע"ייע
 םימשגח :וליחתה ^ תינעת לעיפ :'ל תבש
 ומד ה'מ ג'פ 'ולהא .(ףעזב דריל וכפה) ןיפטנמ
 תבש 'תפסות .א"ע תומבי .ה"לק תבש .ףטנמ
 םד usb ףיטהל Tox Yo פ"ס ר'ב CU "טס
 .םד ףטנמ ףייסו :ב'כד ד"פ Camo 'ורי .תירב
 תיבחל םרג ימ 'וכו איה תפטנמ הקשמ ו"מפ ר"מש
 Ŷ = ,ג"יד ב"יפס תבש v" ףיִטַמ ליעפה .ףטנל
 : בילד ה"פס םיחספ v" ףיטי :ד"מד ב"פ 'יטיג
 'א ףט ע"ייע .'ו ב"ב יִפֶטִנ ץובקב אָפֶטְנ ראותהו

Cn rm)הזמו  nei)אבה ע"ייע א"מ ז"פ האיפ  
 אל iyy v2 ג%3: y'bs אָתְפוטיִנ םשהו .ז'חא
 ב"עס ט"ס "טיג ץובקהו .אעראל .אתפוטינ ףטנ
 nbn me ןינע !my — 'ד bx ע"ייע אתי
 ע"לבו ט"לב תופיטנ הזמו) herabhüngen .הטמלמ

iis;ןזואה ימזנ  (Ohrgehüngeב"עס ג"מ תורוכב  

 ע"ייע ףטונ ומטוח 'ג 'שרפ 'ב קרפ רומא ארפס
WU NORDףתכ 63 ףפנ עיייע | ד"מ ,ז"פ האיפ  

 ןייעו .כ"'ד זיפ 'onw 'ורי נ"'שו ףתכ ע"ייע ףטנו
 .ךיניע ףטנ .'ם תובותכ הזמו ג"פס האיפ 'תפסות
 — [נ"שו .'בו 'א 5b ע"ייע אניע יפיטמ ןינעבו

 'שוריכו tropfend םדוקה 'עמ יואות mpib3 =  ףטנ
 ז"פב (םינפב ןייע םּוקמ  םש wn תעדכ וא

 םש p^ ותעשב הפוטנה תיזכ (!(ב'מו א'מ) האיפב
neun vy[הָפוטְנ ל"צ] (הפוט)  Cזיפר) ימלשורי  

C2"הברה השוע אוהש וישעמ ןמש ףטונ הפוטנ  

 ףטנ ybi לטנ ארבתסמ .הברה םיתיז השוע אוהש
cpy qun psש"מו 'א ףט עיייע ה"יחא]" = | . 

 b" םייבמרהל D''b3 ה"כ) ריע םש 33 "5 ןינעב

owהפטנ היגהל ךירצ קפס לכ ילב הפוט (םוקמ  
m»(הימ טיפ ייעיבש) הפומנ תיב  Q'y ,2'n) y» 

 םולהל השק לבא «C'vb v) הפוטנ יבר אתעקב
nobףטנ תארוהבו 'שוריה 'יפכ ןוכנהו ותעשב  

 התיה ne ןהינש ויה :םש 'ורימ חכומ ןכו — א

 — [הפוטנ והרש לכ

 'פ האיפ תכסמ (א88 (herunterhángt ףסנ ₪.

 תללוע [איה [ww דיפ "9 תיז לכ
 no ע"יע ףטנ אלו «nn אל הל ןיאש לכ

 ,'ב ירזע) ארקמב )* ,גיפ האופ 'תפסותב היכו ('



UD5 7&7בוט רתויו)  (enthüuten Dv)ב"ב 'כסמ , 

 ןוי ןושל אוה ןוקירטונ ל'נה תבשב (אנליוו סישב)
 בתכ ןהל שי םהלש םיושהו םיכלמה ירפוסו
 בותכ רפוסל ךלמה רמואו ןוקירטונ ותוא ןירוקש

 ויפמ בתוכ רפוסהו ויפב וינפל רדסמ ךלמהו ספוט |
 הלגמ בתוכ תחא הטישבו «nb תשמשמש ילימ
 העומש pr רפסבו כ"ע [ןוקירטוג] (וקירטונ) והזו
 !הבית הנוק תוא רטונ ןוקירטונ b" א"ע ר"סד
 ןוקירטונ C ms בתכ א'ער ה"קו ip תבשב ה"נכו
 en ,ב אימ תצרמנ םש ,ןוקירטונ יכנא :םשו
 jb ו'מפ ר"ב .םייונישה ס"רבו ש"ע ןוקירטונ
 'מוחנת .ל"נה תבשב 'יאדכ 'וכו הרותה ןמ ןוקירטונ
 (הטמה לע) וילע תוקוקח תוכמ רשע 'ט 'יסס אראו

 ח"פס ר"משב ה"כו ב'חאב ש"דע ך"צד ןוקירטונ |
 .'וכו "Ua ןוקירטונ voy Ins היהש ה"פ ןייעו
 ידש םוחר שרפ ('ט Y בויא) זשרפ והמ ב"מפ םש |

 ב'עס mb תבשל י"שריפב ה"כו voy וננע ויז
 pon .הזבר 'ר obe pb" ןייעו .א'ער 'ה 'כופלו
 םימכ me ב"י b^ יחיו ןשיה 'מוהנת .'יל םש בויא
 nnm" :ה"נ תכש (y) אוה ןוקירטונ ןושל
 ףינחי 'עב .ב"פפ 'שארב תדגאבו 'ט 'יס יהיו ספדנה
 ןוקירטונ ןושל (א'פק 'פ) יעסמ הלא ירפס וניבר איבה

pmש"ע ףא  nm)ינעת 'ורי נ"שו (היכק ' Duייל  
 sep רצ ף'זרהמל 'וריה אוכמ ןייעו ןוקירטונ ןושל
 אניד יבג וד ייבוג ד"ע ו"סד Ye 'ינעת 'ורי נ'שו
 אל ןוקירטונ תבית, ף"זרהמ בתכש המ לבא הירמד
 ילרע 'וריב ^87 המ היתטימתשיא "ימלשוריב וניצמ
 ןושל :תולקוקנע womb | ג'עו א'סד א"פס

 — [ןוהיתלת יקלד ןיבנע אוה ןוקירטונ

 ,gesohürft טורטו דודח joy מ"למ veo ומכ) שטנ
pons (gespitzt soinדהגס) בירחנס ןינעב ' 

 6 םולכ לאירבג לאירבנל ה"בקה ול רמא (:היצ
 השוטנ ('רב כ ע"בשר וינפל רמא השוטנ ךלגמ |

 יא'כ ייעשי 'אנש תישארב ימי תששמ ('איה
 .השוטנ ברח ינפמ ודדנ תובוח ינפמ [יכ] 0'ט

 תבשב )02:122 ("y הפיכ דגנ שחלבו ה"יחא]*
 ק"הע "p np^ .'וכו השוטנ עלקו הפולש ברח .ז"ס
 -- [השוטנ השיטל ומכ זחשומ 'יפ השוטנ ב'נש

 אתלבנ שוטנ ("ק) ןילחונ שי 'פ
 6יק קלח יפ 'דהנפ 'כסמבו ארגא לוקשו אקושב
 לעבו הטישפ ןינע e" הינדואמ אנדלג שוטנת אל
 מיבר ינו mr) Uy טשנ סרג ךורעה

Q2 ₪4 - "55" 

 | ס"טב ט"ק י"כב ה"יחא]*

 'יפ ןכו רוע טשפ b p'53" טשנ יכ ןכתת רתוי

 ולש

 אנורטנ ז'טפס יתבר 'קיספבו פ'א י'כב "אדכ
 p/b3 ומכ אוהו ש"ע nme» &'yp זמר אב 'קליבו

 .רמוש אָגְרֶטִנִ

nitrum 1/53 (Atvgov) vtxoov (י"למ pmo ea 

 3m OE 'פו "ברע ןושלב
 בייד ט"פס) ע"ך רמא 'פב תבשד 'וריז 2

3m) Gu?5 ןורטינ " pb pwורו י"לב חלמ ' 
 לקשמב אוהו ןורטנ ג"וגב ה"יחא]* — cm ע"ייע
 ןורטינ | כ'ג וניבר איבה רתנ ym ל'גה 'פו ע"ל

"vn ov3ש'ע ] - 

| no- ר"למ סקס 'צמא י"לב Pei =( pue 
tariiם'רפוס  (Schreiber, Abschreiberג"רב  

 ךאיה C5 יטוס) ןושל 553 ןירמאנ ולאו 'פד
 הריתי הניב םהל רמא הרות םלועה תומוא ודמל
 תא ולפיקו ןהלש ןירטונ ורגישו ה"בקה ןהל ןתנ
 ןירוק זעל .ילבו ןוי 'לב "ם .6'הו ב ת בו ריפה
 .ןיוטונ ןירפוסל
 הפי וניבו ,"'חא אבה 'עמ שבתשנו ןוקירטונ
 ז"פ 'טוס 'וריבו .ןיריטונ ג'ונבו סרג הפיו ושריפ
 ןהירטונ םיחלוש ה"וא o םוי לכב x^ ד"ע א"כד
 ירפסב ןירטונ mb — 'וכו הרותה תא ןיאישמו
 תארוה דועו — (:ו'פ ,דיח) ןויִרָט ע"ייע mes 'קליו
 תמישר תסוגזופ scripta ונייהו notaria ר"למ ןירטזנ
 והואיכהו חצרש ימל לשמ א"לפ ר"מש םיבתכה
 רמא ולש pubes תא ארקש ןויכ ןוטלשה ינפל
 ובייחל ןיבתכנה ןחצר לש תונוע תמישר b" 'וכו
 'ע ףוסב ב"ר תעדכ אלו gerichtliche Akte ןידכ

 — ["חא אבה

Abkür- notaricum = notarium ך"למ) ןוקירטונ 

zung, d.i. das das Geschwindschreiben 

js Grp תבש) הנובה 'פד 31'D3 (GBetreffende 
C5 r^ ישאיב) ימאנש הרותה ןמ ןוקירטונ ןושל 

 תישענש תחא תוא 'יפ 'וכו ךיתתנ םיוג ןומה בא יכ
 י'וכו ןומה בא שרופמש ומכ רבד לכל ןמיס —

  i13ויה םיזפחנ םתויהב הנידמ וא 753 ירפוס
 ר"לב תארקנ וז הביתכו םירבד ישאר םיבתוכ

nbn ףסכ os פ הבו תומש 'דמב .ןוקירטונ' 
 « cóןוטלשה ינפל והואיבהו חצרש ימל לשמ

 יח אוה וישכע דע רמא ולש אירטונ ארקש ןויכ
  ^bןויצה ןיא ה"יחא]* (ודגנ םיבתכנ םירבד

"y הזל םדוקה 'על ךיישו וב רבודמה ןינעמ הזה 
 ח"ו ירבד הלאו ב"ר ןויכ הפי ןוקריטונ 'יפב לבא

 יקליב פיש י"כב היכו (* .ונינפל ייל )5 .תחא mu ג"ונבו סיש v33 ה"כ (* ,שיימו יב [אש] אס ץיייע א"עב גיונב ('

 .וגינפל ייל )5 .ס"ד לצא ה"ונמבו

4 did £M 6-ו 

 הפו יו 17 =



T2 *תפסוהב והיא ומכ)  j^?שארב  ^bאוה  er, 

(eיאמ +:ג"נ א"עס 'ג ק"ב .ח'נ  תוכרב  
 ,והיג ןאמ Up ייחספבכ ל'צו si ז"עב ה"כו והינ
 ,וחינ והיא ^i "יחספ ,והינ אנא א"ער 7/2 תינעת
 'וכרב mM" 155 יהינ הבקנלו mi יה :ג'מ "ילוח
 (והניא =) והנינ רכז ץובקהו .יהינ יאמ א"עס ד"מ
 ירומג יקידצ :'ט יגינח ,והנינ ינירחא ^w) 'ציב

mo ^b m»)ט"ע םש 'וכו םירבד והנינ יאמ , 
 מ'ב : ב"נ 'כוס :ה"נ תבש ,והנינ אנימ אדח והלוכ
 והנינ ןאמ ם"ש י"כב .'נ vy :ב'צ 'דהנס :ו"פ
 א"עס ה"ק 'ובותכ ,והנינ הדובע ינב :'ג 'יכרע .'וכו
 ר"ב any) wm "a :ב"כ םש "sS (ny) ינב
 022 : 175 מ"בב ה"כו (ד"וי רפח) והננ ירת ב"פפ

 .ז"חא אבה ע"יעו

 םנינע ארמג 'לב ןלהינ ילהינ ho Toms סע
 הייחא]* .םלצא ילצא ולצא

 sb mum ייוניכ םע ("GUpn y והינ ןמ בכרוה
 ביע D" מ'ב swa יילוח מ'ד .והל 45 m5 ,ךל
 ָּךְלֶהיַנ aep "iwi )5503 2^ "ישודיק א"עס
 1212 .ב"עק ב"ב א"עס ב'ע :ט"י מ'ב .ט"יק תבש
 ^A "שודיק א"עס ג"ס תומכי ,ּהיִלָהיִנ :ז"ס
 ל כיכ :ביס ms ב'עס .ד'נ תוכרב ,ה לחְינ

 - pn*5go3 .ב'צ תובותכ

nyj*הריד 05 ומכ)  (Wohnung, Wohnenורי ' 
 היוינ . . ער היוינש ג"ע ו"לד ו'פ ייעיבש

pq p^ הונ 'יא. Tb  ר'פ T23«n5* 
 ,(שימו איסש

 ו'א ילוינ רמא :ה"מ 'ילוח (יטרפ «cw יִלּויִנ *
 .םכח םש י"שר "יפו אנוה

Le 

Du לעפמ p» ע'לב (אְלוטק לקשמבו NBTI* 
  (der Schlummernde,ג"כ ילשמל 'גרת

 םשהו א"כ ( sperילשמל ;'ד ,ב"לק 'ילהתל 'גרת
 ט"לבו mp ומכ sm ve ג'ל בויאל ;'ד יו

 :המונת

^b תויונ ץובקה יונ ןמ ws (םוקמ םש n2 
 הזיא 'פב !Schónheiten, Zierde "NB) יפוי

 ךליו e vs "mo הלועה 'מגב ןמוקמ
 יכו )^ ,שיי א'ש) תוינב ובשיו לאומשו ('ד ו ד
 המרב ןיבשוי vmw אלא המר bus תוינ pip המ
 הבר ץמוקה 'פד ג'סב .םלוע לש ויונב ןיקסועו

 אל p^ א'ס יפכ Cim cm ןדלג 'עב וניבר
 ב"ר תריתס אצמת Dus 'עבו ש"ע רועה טושפת
 ב'בב "רפסה "ג איבה DU יכ ומצע ירבדב

 — [ש"ע טושנ

 verlassen, überlassen) הביזע pay מ"למ) שָשְנ *
"uoשוטנ בירה עלגתה ינפלו ב'עס ^  

 bi התא בירה עלגתנש םדוק On 4^ .ילשמ)
 ה"כו ושטנל לוכי התא יא בירה עלגתנשמ ושטנל
 . . ושטונל יאשר התא :ח"יד א"פ 'דהנס 'וריב

psושטונל יאשר התא . vvיילקש  n'esח"ד  : 
 ג"ונבו; הנשטנ D י"כה "יג יפכ ילבב ס'שב
 הניקפא ג"ונבו) תשטנ ןבג תומית אלד (אנקפא
 n'b מ'ב .(ס'ד ןייע הנטשינ שבתשנ 'יסופד תצקבו

x'ybט"לו  w'y?ןינעה לכ ש'ע םישוטנ יסכנ  
 ו"טפ 'ומבי 'ורי ןייעו .שטר ע"ייע םישוטר וכפהו
 n'a 'ובותכ 'תפסותו ט"כד ד"פ 'ובותכ Y" .ו"טד

 : ט"יד ד"פר האיפ 'ורי ןייע השיטנ טשפומה םשהו

 ומכ הלמה שארב npo שומשה תויתוא "" יג *

 .םכרע ןייע והניא ,והיא םוקמב והנינ ,והיג

 םיפנעה עונענל לאשוהו המיק pay :% ע"למ) אי +
(das Sicherheben, Hin- und Herbewegen 

jp ןליאה ns ןיקיחרמ ג'ער ג"יד Yep à ^v 
 ואינש םושמ וא ליפאמו דמועש םשמ 'וכו ריעה

 = ער ואינש םשמ רמית ןיא 'וכו ער « 7m'יפו
 ועינש ומכ שרפמה  j^y2,ריעה ינבל קיזמ ועונינש

n'bi ^p! ריעה ייונ םושמ :ד'כ ב'ב ילבב ןייעו 
 םוש אלב ריעל ךומס הפי רשימ ריישמ היהיש
 ךותמ י"כ ספדנ םש רשא 'נליוו ס"שבו כ"ע בוכיע

 יפל כ"או .ש"ע תועטב אוה ילש י"כ  ^bה"מגר
Distanz םיתניב קחרה 29 5« ע"למ אוה ילוא 

 שושל םגו  GU = oU.הארוהה וז ול שי

 .םימעפ רבד הזיא השוע cU ע'למ "b בינ *
 ,wiederholt thun רוגש אוהש דע שלשו

(geláufig seinםיתפש בינ ארוב שרד ז"טפס ר"קיוב  

 ובינה bw רמא יול ןב עשוהי 'ר O0) 2 ייעשי)
 תעמשנש חטבומ אהי הלפתב םדא לש ויתפש
 םא ותרומתב w^ :ד"ל תוכרבבו 'וכו ותלפת
 'וכו לבוקמ אוהש ינא עדוי יפב יתלפת הרוגש

"eט"ד ה'פס תוכרב  T'yDקוספה הז שרד  
 ,ש"ע א"עב

2) yy 3322 227 

 xn ^w ארקמב לבא ם"שב ה'כו (* .לרעה יציכיוו 'זיפ יפדב לבא ר'יפדבו י"כב ה"כ )? mei pe (som י"כב )!

 ,תויונב סישבו תיונב ייא ביתכבו ירקה יפכ אוהו (+
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PS bip * 

 yv" w"y ארגנא 'עב וניכר "גכ אבא בר 'גרת
 — [הלמה תרזג

 .הפמנ ע"ייע ('D3'* ,יפמינ *

voUu.epoy שדחה י"לבו" numerus (ר"למ noie» * 

  (Cohorte (Compagnie) Soldaten'ורי

 תווה .אנמ 'רד v3" ב"עס א"לד ד"פס 'יחספ
 ןינטב אבצ לש הקלחמ 'יפ 'וכו ןירופיצב תרומינ
 השא שרפל כ"חמב העט 'וריב שרפמהו ,בוצק

 ras yy דועו !רומינ םוקממ

 43 'עב ואיבה ב"רו ,והינ yep ּוהְניִנ *

 תבש ^" Ninive) רושאב תמסרופמה ריע) 22 *
 ,LN ערצ Dies om T ד"יפר

 ₪0 םש ןיבשויש אסכ ןינעה יפל) אָלְסיִנ *
(Suhlכ"ד ב'פ 'דהנס 'ורי  Yybןיאו  

 'דהנס 'פסותב ןכו ואסכ א"ס יפלו ולסינ לע ןיבשוי
pi vbי"'כב ה"כ ולספס ולסינ לע ןיבשוי  

 ואסכ 'יפופדה ^32 וא ולספס קפס לכ ילבו 'פריא
 ם'למ אוה ילואו הרז nob לע תורוהל האב

osאלפיכ היגמ יתייה יתארי ילולו ,בשי  = 
 ,1.6]גת 80011, א אסליכ

 .ןסנ py אנסינ ,ןסינ +

 Uy "UU (םינפב ןייע םייסרפה גח) (?) ידרסינ *
 יקסייריתו ידרסינ ידמב ג"ע ט"לד א"פ

 םינח ינש םנינע תונורחא תומש ינש ,הנקריתמו
 םג קפס ילבו (ח'פ o'm יקסירוט y'"y םייסרפ
 ח"ח קאבאקל ןורשי ע"מבו אוה םייסרפ an ידרסינ
 )525. 9 אוהו ידוסונ ל"צש ושרפל יתלאוה 5
 הנש ז"ט ואלמ וב רשא םוי ןכ ארקנו תדלוה גח
 ש"ט m'"y םייסרפה ותוא וגחו יסרפה jan ייחמ
 האלהו xxII ב"ח אטסיפא תקתעה לעגעיפש 'חה

 .יקסיירוט pa ןייע "is ז'ע ילבבה "גו

 'פ ר"שהש .ב"כ 'דהנס (תויתוא mu ופרסינ *
 לאינדב ןיסרפו ןנחוי 'ר b^ ןכ טעמכ
 :ה"כ ה

 (M ע"ייע ַעינ*

 לופינ ב'ער נ'כ ב'ב unge Taube) לופיִנ *
 י"שריפו 'וכו המא םישמח ךותב אצמנה

 pea ע"ייע יקומינ |

- m חלש 

  C5 mmoקחצי וב 6ןמחנ בו רמא 6
TE ותוא ץוחל mop רשקה ייונ ^b רבל ןהייונו. 

 'לב י"שריפב ה"כו ה"יחא]* = .יד ןיעכ האריש
 ,ב"ירגה ןוילגו םש 'ופסותבו בטיה ש"ע ןושאר

 בקעי תואנ לכ תא עלב 'פ ר"כיאב שרר ןכו
 לכ תא )3 י'ב 'כיא) « mgלש [ויתואונ ל"צ]

 יונ תלמב .לאילמג ןברו לאעמשי 'ר ןוגכ בקעי
 | ןינעבו .נ'שו 'ב וג .ע"יע יואנ תחת עלבנ ףלאה
 ספדנ ג"הר בושת ןייע םש ןמסנה ט"מ ב"פ תוידע
 יש תחנמ ןייע תוינב ןינעבו . "שר nois ףוסב

 — pnm ע"ייעו םש לאומשל

 ,ruhig, sanft ע"ייע m ומכ b^ ס"למ) אָחיִב ג *
 זר ע"יע אחינ אתא :'ג תינעת 060

 :'ל 'יכרע ,'וכו שניאל היל אחינ :'ד םיחספ ,'א
smליגמ ,'וכו שניאל ' msוכו וכל אחינ אל ', 

 ב"ב ,(ימעפ הברה) םוקילד היל אחינ sys ז"ט מ'ב
 .הולל היל אחינו הולמל היל אחינד אתלימ :ב"עק
 ייא ילבב pw לש (wm) אה =) (mp םוקמנו
 'מוי 'ורי :ז"כד א"פר םיחספ v^ ןייע (Nm 'וריב

Yeג"מד  yoה"סד ב"פ 'ינעת 'ורי ר"ערו  Uy 

 maiowb לקשמב בורלו .ה"מ 'דהנס אָחיִנ םשהו
sSר"להק ,חייגו הבושב .ר'פד א'פ "ינעת 'ורי  

 פ'ר v3 'וכו הירבקד היל ms mm הער שי 'פ
 ה"כפ ר"ב הָחיִינ napi ילבו 'וכו אחיינ ול ps ז"פ
 'הנס :ב"ל 'יחספ ןייע .wmm ס"לב דועו ל"פרו
 i3 ביב ,'ד ינעת ב"ער 'ז "םיג ro תבש $5
 רכד ע"ייע ןיִחיִנִמ לעפאב mj לעפהו 4^ 'יכרע

 .'א חנ 'עו

NT(י"אד ארומא)  "vא"לד ט'פר 'יאלכ  
 ט"פר T'yD ט"ד ח'פס 'ומבי v^ ד"ע
 .(אבס) הבס רב אחינ 'ר א'ע י'ד

 .םתכנ רחא yy אלינ *

NP m^תוסומינ נ"שו ,םנ 'עב עיייע םומיִנ . 

Np"2אית ארגנא 'עב 'טושרה פ"למ לוספ רניד)  
 2'( 3mm שירב dalsche Münze (ח"לק

 .ארגנא 'עב ונשריפ רבכ ארגנאו אקיינ 6וימ
 "Ww wp" 'יגכ לבא אקאינ an^ םשו ה"יחא]"
 קיתעה ושוריפ רשא (אנליוו סישב) ח'ר p3^ כ'ג
 'פ ס"ש י"כב כ"ג R^ אקיינ 'יגו ארגנא 'עב וניבר
 אקיינא ,אקינא י"כ ראשבו אקאינא 'מ פ"ש י"כבו
 'ומוקמה רתיו י'כה 'יג נ'שו :ה"ס דצ מ"ב ם'ד ןייע

 ( Doיו וו ב  m MEN CR 0/0לש - --,

 ,64 רצ גילרת ץניאמ גרעברלאג רעב בוד 'ה vy לייויה (* .סיישב ייל (* .ב"ה יזכב יל )!
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 (n2 2 ךנ - לופיִנ *

 bb" ריינ b?n עטוקמ אוח ריינ 58« (*(אמנ
Nil-Papierיתשב ושמתשה ל'זרו (רייפפ עיייעו) . 

 ,קוחמ ריינ :ח'ע תבשב «mo — תודרפנ תובית
 שדח ריינ 'ד רנ y'"y pon ריינ ^it :'ט "ישיג
 ו"יפ ד"מ p" 'ילכב ריינ iy. yn כ"מ Tb תובא
 ק"ב 'תפסות ה"מ nb םיבז Yo "b mb ,ו"טמ
 ב"עס 1b ק"ב אריינ ר"אלב .אבה ע"ייע mn ט'פס

n'yץובקהו א"עס  "'b me nhב"פ 'ילכ ,ו"מ  
 — [ןהיתוריינ :כ"מ ייחספ .ז"חא אבה ע"ייעו ה"מ

 (םוקמ םש םינפב ןייע דועו םדוקה ןינעמו "3
 p^ םירוהט תוריינ תויבח (ה'מ) יילכב 'ב 'פב

 ןמ יוסיכהש ןישרפמ v הפש ןהל ןיאו pn ילכ
 ה"יחא]* | .וארקנ ןמוקמ םש לעש b אריינ

5nט"דסב ג"הר  "yתויבח 4  ^p nw»שי  
 לעש ןירמוא ונאו ריינה qb יוסיכהש ןישרפמש
 לש א'לבו ם'במרל מ'יפב ןכו כ'ע ןכ ןמש ןמוקמ
 תוידול תויבח ורבחו) ןמוקמ םש לע שרופמ ש"ר

i'b ^55ב"מ ) 'mןרענ אוהש רעיש 168 רעיוביינ  
 בתכ !my ,(ז יזיט עשוה) pays וא (חיכ ,יח י"הד)
 m maim" תויבח יוסכו יסרגד תיאו ש"רה
 ט"יותה 'יפ ןכו ש"ע 'וכו ףלק אוה ריינו והנינ ילימ
 ק"ער 'פסות ןייעו יניעב הארנ הזו בתכו םש 'ילכל
 TN לכא ןושאר ייפב וניבר b^ הטישה וזבו .םש
 יילכ יפסותמ היאר איבהל שיו 'ינה רקיע תוריינהו
 וב שיבלחש sm גדה רועמ תמחה reb ק'ב
 ה"פר ינש 'שעמ 'תפסות דועו 'וכו תיבחה תא
 ןתנו סרחב בותכ 'וכו תוריפ האילמ תיבח אצמ
 ו"ו י"כבו 'פריא י"כב ג'הכ ראינב תיבח יפ לע
 תוסכל ןכרדש ירה (*ריינב 'יסופד 'יגכ 5n רייניב

 'חה "יפה הז גיעלמ םנהב כ"או ריינב תויבחה תא |

 — [(םש  רעיוביינ

 ירנ 'עב ע"ייע ןורינ ,אָריִנ 20$

NUS(רזכ לעפמ) םשה ראות)  ^pירזכא  
(Grausamerז? א"י ילשמל 'גרת ןייע , 

 ;" ,ב"י ילשמל 'גרת אָתּויִרְזְכְנ םשהו ;א"י וז"
 .אתירכונ 'יסופר תצקבו 7 ,ז"כ

visos Tםילב 6 /%  m3קזנ ןינע  
 לעיפב leiden, verletzt werden דספהו

 verringern, abziehen von etwas) ןוערג j27 לעפבו

 6 תותש תוחפ (ינשמב p ג"ב) ורבחל 'מואה 'פב

 ךבושה ןמ לפנש לזוג :ה"מגר שוריפבו לזונ לופינ
 שרשמ כ'או ןורחאה לפ 'עב וניבר 'יפ ןכו .כ'ע
 לבא לפנ אוההמ mm^ :םש ס"שמ חכומדכו לפנ
 תנמ וא j25 ןב e? sí פ"למ אוהש ר"עפל
 רמאנ %< ומכ םדאמ ץוח oUm ילעבל לאשוהו
 רקיע הז" יפלו .םייח ילעב sm םדא ידלימ

^anר"למ יוועל 'ה תעדלו פ"א י"כב 'יאדכ ליפג  
pullusלפנ ע"ייע דועו  = big) 

 (DE ע"ייע אָרְפיִנ *

6% Sesterz = ₪066 bs (ארקנש עבטמ p 
 'וכו םיצינ ינש ד"ע ח"נד א"פ 'שודיק יורי

 ג"ח) סרדה ע"ייע  :B/bp(האלהו  pn yn(ויכר םש)

 .ץנ ע"ייע ץּוציִב ,ץיב*

 v^ (אש/6 י"אד ארומא םש) יִכָמּוקיִנ *

 פ"ד א"פ ק"מ v :ו"לד ח"פס םיחספ
 ימוק יכמוקינ ינת ר"ע ג'כד ו'פ mo יוריו ד"ע
 .םיינויה לצא םשה הז לגרוה ןכו (אריעז) הרועז 'ר

 801 אמג !(Ju ץובקב e  ע"למ ילוא) 03
 הנושארב וילע ובתכ רשא אוה ל'זר לצאו

 ^j .איצומה 'פב (םינפב ןייע .דועו פפו
my nae)50 (נשמב א'עס iרשק וילע בותכל ידכ  

 ןיכתוח ps 6270 'ציכ) ןיי ידכ איבמה 'פב .ןיסכומ
by ריינה bp GU» ילינמב. s/p3 ריינה תא 

 ('(איער ש"י םש) אקחמ אוהו הפיח sn ^b .ארתפדה
 pnm" איבהו ה"יחא]* =. אפיח 'עב b" רבכ
 !pi" ש"ע ה"מ .ז"כפ יילכב ש"רה ךורעה םשב
 wj לש ףכ (היפו ^c ייל) אתפסותמ ןויצה
 השק ריינ תרזגו -- וינתמ תא הב רוגחל הניקתהש

manאל םיטלש ןכו םיברו ינושרד תרמואו איה  
 87 ש"טע סעלרעפ ןייע השוריפב םהידי ואצמ

memeאימל  coo om gusןומיר 'יפ )6 פ"למ  
 ןמ רסח רקיע לכא וב בותכל דמוע וצמ רשא
 ,םירינ תלמל הושה 98 א"ח ר"טב ףעל 'ה ,רפסה

Cry puaלבא  mxתיברע תלמ ןייעל ונילע  
 אמג הנינעש 'מושרה 'יברע הלמל ןויכ ילואו רינ
 דחא ריינ ילואו Papiersehilf אמג ןינע מ"לב םנו
 סולינה םש לע (תופלחתמ 'לו 'רו) ליינ oy אוה
 םינוילג םישוע vob רשא הז בשע דילוה רשא
 סולינה ראותמ הז רובעב (ע'ומב רייפפ עיייע) בותכל

Nec, Nilus papyriferאלמ סולינ) 0  

 .הנעמ ויפב ps ומצעב xum הז לע זמר 55 דצ צ"נלפפ ףעלו (5 sw הפח )*  .הקחמ ע"פדבו ביה ייכב היי )!
wy "y my )+ע רעבורגו ' ,yn Papyrusתפסותב ג"הכו (5 .981 דצ איי ' "bs v5תויבח יוסכ בפס ק"ב  

 .תותשמ ג"ונבו מייטשו םייבשר ןייעו יזיפ 'פדב ה"כו )5 .תוראינ
e 

m 18* 
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 ג'ע W"U" 2'D'w370T XJ" 2b תבש 'וריבו
 קיזמ יכו 'יפ יכנמו םוקמב ןונ רסח הל אוה יכ מו

xmהל  ry vןוכנאו ד"ע א"מד ב'פ  ^p 
 יאמד 'ורי — ונאזנולל ךירעמב הכנ ע"ייעו םיקזינו
 — [שימו mi ע"ייע ס"מ יכנ םוחתב ד"ער ב"כר ב"פ

 םדוקה 'עמ ילוא וא schlagen מ"למ (n2 =) ךנ
 ר"קיוב Gerringern, abnehmen) ןוערנ ןינע

 הדימעמ הניא הרויה המ ןומיס ר'א "ל yn לא
 (uw לארשיל ה"בקה ןהל  רמא ךכ הכנ אלא
 םכתוכזל ליבשב הזה םלועב  םירוסייב םככנמ
 הייחא]* = (האכה ןינע ב'א) -- .אובל רי תע ל
 םרוקח 'עמ .כ'ג שרפל לכונ לבא כ"מ 'יפב ה'כו
 שמתשנ אלש המ ןמז mmn תדמוע DN ורועשו
 תוכנלו הפשפשל «mon הדולח הלעמ איההב
 הנלכאת אלו .הרויה םייקתת הזבו הטעמלו הנממ

55mהזו םירוסיב לארשי ךרבתי לא הכנמ ךכ  
 (השמ ירי ייפו ("onm» ^b ji  םתדימעו םתבוט

i752)םככנא  somעוטק  jbיפכו םכתא הכנא  
 ט"ק י"כבו ר"פדבו םכתא הכנמ = םככנמ וניבר "ג
 מ"לב ומכ ליעפהב האכה ןינעמו -- םככנהמ ב'הו
 'ורי ץובקהו sm 'וכמ :ד"פ UD 'הנס ןייע 030
 'הכמ mn ןמוקמב ןיכמ ןייז ילכ .ז"טד א"פ האיפ
 pne הָּכּומ ry mau לעפָה ינוניבבו .קוחרמ
 v^ .ט"נ  תומבי .ג"י :א"י .א"י תובותכ הבקנלו

nemז"ד ו"פ  ivyתובותכ 'וריו  wbה"כד : 
 א"פ תואוקמ ט"מ Ub mb ץוכקהו .ץע תַּמּומ

 — [ךמ ע"ייעו ןיָּכּומַה םימה ח"מ

 ("ןוהכנב ןוהתי אנת «C 'ותירכד ק"פב ךנ ₪
 ,אמק ןכ ע"ייע

9 

 2*4( ראותה ס"לבו קזיה AM  עילבו היּיְכְנ *
 : ו"פד ד"פס "ישודיק 'ורי Gchüdlich קיזמ

 ןיליבטמו ןמאנ יתלבט אלו יתלמ «oc רמאו
 קזיה המ 'מולכ הייכנ המ םשמ תבשב ותוא
 והבא 'ר ךומסב םשמ חכומ ןכו nm שי ןועריגו
 'ה וירחאו) השמ ינפו .ךכ ב ה מ םשמ הל רתפ
 ! אמלעב הייקנ םושמ הייכנ 'יפ (וריכזהש ילבמ יוועל

962 
 Traganth - Gummi) 5% ע"לב ה"כו מ"למ) תא

 ה"יחא]|* | .הועש תאכנ (א'צפ) ר"בב טולו

 תישארבל 'א י"רתב ה"כו ירצ 'עו 'א טל ע"ייעו

Lgs aut cR NU e C n EM 
Apta ו x 

 תאכנ - 023 =) ךנ םש
TT1  

 'מגב ךשנ הזיא 'פב 6 הכני תותש רע ועינה
 .אתיכנב ליכא אניבר (ב'עס זיס 5/2 והדש לע והולה
 אוהה (ניעו היצ m31n2 יושנ mme ימ 'פד ג'סב

 םינש 'יל הירבחל אסידופ היל ןכשמד ארבג
 תושעלמ לטבו ןקז o^ ןינש 'הל שקו אתי כנ ב
 היהש יטל אפרט היל ובתכו ףודתשיא onm ירפ
 וירחא ונקש תוחוקלט היבגילד ןוכשמ סדרפה ודיב
 ינב ףודתשיא אמלא שקד סדרפה ול תחיפש המ

wnחקלש חקולה והיא םתה ידבעשממ ףירט  
 prn תא ןכשמש ons סדופה (לעבמ
 ב"א) — mv היל יעביא אלד הישפנא דיספאד

pyה"יחא]* — (תועמה עורג  ^bל"נה 'ובותכד  
 איבהש המ יפכ אותב ארודהמב י"שריפכ אל
 ב'ס מ"בב ה"נכו .ש"ע א"בטירה b "py^ מ"טשב
 תועמ הולמ י"שריפו אתייכנ אלב אתנכשמ א"עס
 תוכנל קסופ וניאו תוריפה תא לכואו םרכה לע
 תרותב לכואו ותליכא ליבשב םולכ בוחה ןמ ול
 ע"ייעו אתייכנ 'ימעפ הברה :ז"פ םשו ,כ"ע תיבר
 'ורי אתייכנ המ שורפ ןינעבו (ג'עש GO ערנ

 י"כו ס"שרהמה "ג יפל ב"עס ד"יִד ט'פ תוכרב
myילבו שימו :ריכר גי היכנה ע"ייע שורפ 'ע  

 יכנ . ,חיח יכנ .ט'נ ק"ב (גלפָפ) ^822 022 רכז
 um יכז 'פד תצקבו) ט"פר 'פסותב ל"צכו ןוזמ
 'טיג qub יאכנ :ו"ד ח'פר ק"ב 'ורי o) ימד
 לעפו לעיפהו — אנוממד אעביר יכנ .ז'נ ב'ב :ו"ט

viכ"ד ה"פ 'טוס 'וריבו ל"נה תוכרב  yyלעפה  
 א"ער ח"צו ב'עס ז"צ ק"ב (יכנמ) הכנמ אנא
 bw wp" םשו היל ןניכנמ אל . . היל ןניכנמ
 bw" 'פסות ,םימדה jb ול הכנמ bp א'עס .ב"לק
 .ד"ק :ג'ק ב'ב .םימדה תא חבטה ןמ הכנמ ט"פר
 אמלעד אתוכזמ יל וכנמ p תבש «m .ו'ק
 (ו ,ביכ רבומכ) 13 הכנ שרד כ"פ ר'דמב ,יתאד
 'וכו האסל העבראו םירשעמ דחא הכנמש ימכ

pu)ז'יכד ייאלכד ביפר ייאלכ 'ורי  Oyר"שהש  p 

 .בירחנסמ הָּכַנש ב יטיל ?ye" התכנ שרד טעמכ
 ןמ היל יכנמו 'א n (" 2 p)^" ךכרעמ ערגנו
 תובותכ 'ורי ןייע bem po" תארוהבו — הייולע
 6 ,זימ (te םתרובקב ינתרבקו ב"ער ה"לד ב"יפ
 ייאלכ 'וריב ל'צכו יכנמ והמ אוהד qn לכ בקעי
 המ 'יפ .יכנט ס"טב 'טארק 'פדבו i'yn ב"לד ט"פ

pnול שי , "Yיכנמ אלו רובעי .ב'כד א"פ יאמד , 
bees 40 P ne LLL IR I P ee e rrier ii irrו ויה מ וו ו-6 ור  

 האלהו יזיפ 'פדמו ןיכשמד אוהה («ceu ביהו טייק דייל 99 v33 ןוככל ה"כ (?  .ןושארה ןויצ ייל ביהו ט"ק י"כב )!
 גיונבו אבה םלועל ע"פרבו ביהו ט'ק ייכב m/s (* .רייפדו ביה ריל ויו «via ome )^ .ונינפל ייל (* .ריבשמד אוהה
 ג"וכב (* .ךנא רמאו סש סומעמ כ*ג שרד רמאמה שירב יכ ןוכנ הזו (T T Duy) ול רובע my ףיסוא אל ליעל לבא

mara 
* 
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Thiere iódien, הבז .טחש ^p (ס"לב D22 M 
  (schlachtenל"צ] )5332( טחש 'גרת

 .בורק ןינעו התלברב 023 (*+" בי יימרי) [התלברב
 323 לכ ['גרת] יי /3 א'ש חבז חבוז שיא לכ הזל

Dv:ןמגרותמהמ ןויצה הז םגו ה"יחא]* | .אתסכנ  
Yunהחיבז ןושלמ הברה ןכו .'ג לאומש 'ועטב  

 = םג איבה אל המל יתערי אלו ש"ע אסיכנ 'גרותמ
 ,א"ל 'ישארבל 'לקנוא yp" הרות לש 'גרתמ םינויצ
 ו"ט ,'ח ,'מ 'קיול ;'א ,ב"כ תומשל vm ג'מ 05

by ynןייע אתסכינ 'בקנלו אסכינ םשהו  
 "יעיבש 'ורי לעפה ל'זרדב ןכו .יוועל 'הל ר"תמע

 בשיו 'פ ר"להק .איידר ארות סוכימ .ו"לד ה"פס

 .א"ס םיחספ «Di יווצהו .ארמיא םיכנד :רפעה

 < = ידהנס 'ליאשהבו :ז"ל "ילוח נ"שו sn סכ ע"ייע

 )0 UE ש"ע 'וכו ארב םופל אבא סיכנ ב"עס ה"כ

 לגיע n" אמח .ה"לד ב"יפ 'ובותכ 'ורי לעפתא
"vm Duroראותה .םכנמ :ב"לד ט'פ םיאלכ  — 

"Yץרק ייפ , נ"ע מ"ר ביפ 'מוי . E npe 

 ו'מ ק"ב "לב ה'כו (Wnp2 םשהו npi5j. רמא
 א תסכנל אתסכנל por ארבג יא א'עס
 «^o אתסכנל אתסכנ ימד יא :םשו (ירמא

 | .ב"צ ב"ב ןייעו

 < הלחמב הלוח b" ^ ףכ ע"ייע הפכ לעפמ) הָּפְכְנ *
  'תפסות .ד"מ תורוכב Epilepticus) הדבכה

 םיחספ ןיּפְכָנ .ץובקהו .'ו ףכ ע"ייע ה"פ  תורוכב
moo :2"pל"נה ע"ייע :'פ תובותב :ד"ם  ^p 

  חדבכח ילוח אוהו s'y ץראל לפונש ןוענש וניבר
 < הלוח ארקנ ןכו ןומטשב ץראל םילפונ םילוחהו

vos w nonesכ  "bץראל לפונש ימ  = 
»der Hingestreckte, Epileptische4 מ"ב הבקנלו B | 

me»)םפסות ז"פ 'בותכ 'תפסותב ה"כו איה '. 

 ,ר"פ 3

 = ויבורקמ ונניאש שיאל (om ow ^b 55b יִרְכָנ
 = הבקנלו fremd, andersglüubig ולש תדמ וא

 « cp mהלאו שירב ונדמליב (םינפב ןייע .
 תומש ( cmoתומש fono) אל לאושי תב ונינש

  punהקינמ תירכנ לבא תירכנ לש הנב  n33לש
 תחתמ תלכוא התושרב יאמ התושרב תילארשי

m» ם"וכע לא 'וחנתב ה"יחא]* | ,התקינמו הרי 
Q'"y) יוג םוקמב רוזניצה jb הנתשנ "epe הברה 

 'פרבו ירכנו  ^N CONתירכנ ,ירכנ ה"נכו .תישוכ
 תבש םירכנ רכז ץוכקהו  (s.ה"ע 'וריע .א"ל

 ניש nn ןמגרותמהמ הז ןושאר ןויצ קיתעה ביר )*
 .אתסכנל לייצו אתוסכנל p*ó: גיונבו םיש "22

n8»יִרְכָנ -  

 פעש 'קננואבו הועש : תאכנ ise vo ,ז"ל
 — [ףעש 'עו הועש ע"ייעו

 arglistig sein) 523 ס"לב 523 מ"למ) ליִבָנ +

 ,אָליִכְג 533 (p'53 אלאכנ ,ליִכָנ ראותהו
ass;ה'כו אָתּוליִכְנ הבקנלו וליכנ .אָלְכיִנ םשהו  

 תואמגודה ןייע nem n .הָמְרִמ pay םלוכ 053
 .ןמגרותמב

pov pos) (ר"אלבו םיִסְכָנ ץובקב קר מ'למ D322 
 יומבי) ץלוחה 'פב Vermügen, Güter) םינינק

 תקזחב הבותכו ןתקזחב ןיסכנ ורמא ה"יבו 05
"vwתקזחב המע ןיאצויהו 2702231 םיסכנו לעבה  

 Grp 27( 6 תמ ש ימ 'פב הז ומכו .באה ישרוי
 לזרב ןאצ יפכנ b^ ותשא by וילע תיבה לפנ
 תבותכ ושריפו םתס ןתקזחב ללה תיב ונשש םה
 גולמ יסכנו לעבה ישרוי תקזחב םיתאמ הנמ
 ןנירמאו השא ישרוי תקזחב המע םיאצויהו םיסנכנה
 ןאצ יסכנב ללה ma ירמאד אה 6חינק ביכ) 'מגב
 pnr 'ר וקלחנ cb תקזחב ןתקזחב ןהש לזרב
 'יפו וקולחי ינתד ארפק רבכ אתכלהו שיקל שירו
 ons הל ולפנש סה המע "יאצויהו םיסנכנה םיסכנ
 םה םא ןיאצויש גולמ יסכנ ןיארקנו תאשנש
 י"כ ^35 וניבר 'יגד הארנו ה"יחא]* = ,והייניעב
 ףיירב ה"כו «pn 'רל א"ר םידקאד iui ס"ש
 ב"מ א"פ ק"בב ה'נכו -- ומוקמל סיד ןייעו ש"ארבו
 תירב ינב ןהש םיסכנ :'ט םש .ןידחוימה םיסכנ
 5 "ישוריק .«CD ירמ .ג"צ .תירב ןב ע"יע
 nnb ןיאש םיסכנ . . תוירחא םהל שיש םיסכנ
 יסכנ :ר'נ ב"ב .ןוימט y'"p :ט"כ 'כוס .תוירחא
 'ורוכב .יפכנ והלוכ ,יסכנ לכ .ח"נ ,םיבכוכ דבוע
 :םש ,אבוט יסכנ ^2( שניא רבד יסכנ ח"מ
 ד'עפ v2 :ןימותי יסכנ .ב'נ "טיג ,םיסכנ ובייחתנ
 rb "ס mew 'מוחנת ,הכרב םהב ps ל"וח יסכנ
 יע קחצי 'פב םינמסנ הברה דועו םיסכנב ךרבתנ
 תוטמ ףוס mini הלמה תרזגו .יסכנ 'עו יהוסכנ
 pow ארקנ המל n'b זמר א'ש 'קלי ב"כפס ר'רמב
 ^ םילהת 'קליבו mb ןילגנו mb ןיסכנש םיסכנ
 פ"לבו .הזמ ןיסכנו «mb po םהש sn ב"יתת

ND23ץובקב  ^b j'022 ND22בור יכ ןאצ הנקמ  
 -peeu ר"לב ןכו) ןאצ הנקמ היה םדק ןמזב םנינק

niaןמ רזגנ ןוממ  pecusיגרת ןאצו הנקמ .(המהב  
poב"ל .'רמבל ;'ז 35 'ישארבל 'ב י'רת ןייע , 

domna 

ne» (!ותמש םייטב האלהו יזיפ יפרמ לבא רייפרבו "23 ןוכנל . 
 meo (8 vox» "ev 5a m ביימ בינו הָלַברַב



 תא וכושה 'פנ .6 םינוט ךותמ םיעו םיבשע
 שכנמה אצי (.ט'פ 2/3( ןילכוא וליאו 'מגב ןילעופה
 ןיא הכאלמ רמנ וניאש ליאוה םילצכבו םימושב
 (+לבקמה 'טגב לבקמה 'פב וכ ('ל כ ו א לעופ
 ה"יחא]* = ,(ה'ק 272 שכנל הצר אלו ורבחמ הדש
 תרחא 'חסונ) 'יאלכד א"פס 'תפסותב שכנמה ה"נכו
 'מורת 'תפסות :ח"נ "ירדנ ז"מ ט"פ 'ומורת (רפוחה

qbאירוסב ןישכנמ ןיא ד"פ 'יעיבשל םש . ^Y 
 םש ,ןהיתורש ןישכנמ ויהש .ו"מד א"פ 'ילקש
 .ה"ע מ"ב יווצ .'וכו וחפיכ we ג"ע ח'מד ה"פר

V»ג ק"מ םשהו שכנו אוב ז"פ מ'ב 'פסות '. 

v5ז"מ ט"כפ 'ילכ ,חוסכ רודיע  ^vא"פ 'ליגמ  
 'וריבו (שוכינ) שוכנ לש םודרקה די ב"ער א'עד
 ארפיס .ש'ע) שוכמ "א נ"ע ח"לד ר"פר ^30
 ?b מ"ב 'תפסות 'וכו חיסיכלו שוכינל רהב שיר
 ט"לפ ר'ב ,(שיכנ ס"טב יפריא י"כב) ושוכינ 353

 'ורוכב 'תפסות — שוכינה תעשב שוכינב ןיקוסע
mbילוא 'וכו הלעמלמ שי כמ  b'yע"ייע שיקמ  

 -- [שקנ

 schlagen הריקדו האכה bap ינורמוש ילמו 225
(stechenהשיכה א"ער ח"פ ב"ב :'ל מ"ב  

^bא"עס ר"נ 3'2 ג"שו ^ שכ ע"ייע התוא הכה . 

 הוה Tbeb ר"ב לעפאבו sss ושיכה ל"פר ר"ב
 שחנ תכישנמ רמאנ דועו .שכמ ע"ייע ןוהל שיכמ
 ןוגכ א"עס n'y מ"ב stechen, beissen) 123 ומכ)

 .ןוקרד ע"ייע השיכמ ב'ער ז"ט 5/5 שחנ השיכהש
 : ב"כד ר"פ 'הנס 'ורי .םרא ע"ייע א"עס n'y 'הנס
 רברבח אב ,ט"ד ה'פ 'וכרב Uv" .שחנ ושיכה
 איהה אהת ןכ א"צפ ר"ב םדאמ כ"ג 'מאנו .ושיכהו

 am הלכאו ןירד ארשבמ אשכנמ אתתיא

n2)ינורמוש 'לבו ם"לב)  ^bךשנ  (beissenיפב  
 אהו CAD תוכר) 4335 לכב 'מגב האורה

 'מאו 6 תטעובו תכשונ e^ אשטבו אתכגד ןניזח
paאל ךיחאל ךישת אל  Cmnzinארוסיא  *) 

 אקד אכיא CD ךשנ הזיאד ג'רבו .ךרבחל
 וכשניו 'גרת (iu — .('הינימ ליקש אקו תיכנ
 ה"יחא]*  (אמע תי ותיכנו (וו יאיכ ידמב) םעה תא

 ,ט'מ 'שארבל 'א י"רתבו ;'ט םש 'גרתב ה"נכו
 'ח ,א"כ 'מבל 'גרת לעפתאבו ר'כ ,ביל יבדל ;ז"י

momתיִּבְניִמ 'ט םשל 'א י"רתב ו"יתה תעלבהבו  

 במש 0

yanב"'ם ,ג"כ .ז"י .ז"מ תומבי :175 תינעת :א"י , 

^p?ב"ס .א'ס : yד'נ ב"ב : ח"כ .'ג : Posג"י  : 
 ה'כו אָיְרְכּונ ,ירכונ ס"לבו ,ותלוז הברהו :ט"י
 ^r "ירבדל 'לקנוא ,הארכונ אפוגנ :ה"ס תבשב
 הבקנלו .הארכונ ב"י :ג'מ 'יעשי 'גרת ירכונ .ו"ט
 'א י"רתבו הארכונ אערא ב"כ ,'ב 'ומשל 'לקנוא
 ;'כ ,יה ילשמל 'גרת אָתיִרְכּונ my .איירכונ :םש
 n^" ןיִאְרְכּונ רכז ץובקהו ותלוזו 'ה ,'ז ;ד"כ ,'ו

 ,א"ל יישארבל 'גרת ןָאְרְכּונ הבקנל 'ב ,'ה 'כיאל
vbלעיפב ונממ לעפהו .אָתיִיִרְכּונ :םש 'א י"רתב  

 רזעלא 'ר )^ .'א םירבר) וריכת אל ב"עס 'ז 'דהנס
 "עשי םרזת שרד :ב"פ תבש amj»in אל רמוא

 — [רזכ ךנימ והירכנ (ביכ ייל

 ה"כו 'עידי ןינע לעפנו לעפהו ליעפהב מ"לב) רַבְנ *
erkennen, kennen, wissen, be- y'b3 

  (irachtenה"ר ,'וכו םיחרואב תֶרָּכִמ השא .^ תוכרב
 א'כ 'ובותכ ,'וכו ותוא ןיריכמ ןיא םא א"מ כ"פ :

 ןיאש : ב"י תבש ,םידע ידי תומיתח ןיריכמה ןינייד
  nbימרא 'לב ןיריכמ  pwאלו :נ"נ  von,הב

 םוקמ ריכמה .ט"יק םיחספ ,ןירפוכו ןיריכמ .ו"טק
 'מוי .הבישיב וריבח ^ m'כוס ,הדובעב ליגרו ריכמ

 תינעת ןייע דועו ותנמוא ילעב ריכמ היה :א'נ
 ק"מ :ו"ט יליגמ :נ"כ  rb,ב"ל 'ירדג .'ס תובותכ
 'טוס .ז"נ "יטינ ^ imb is'וירוה ,ג"כ תוכמ :א"מ

  a5'וחנמ  sיישודיק רכּוה לעפָה .ז"י 'ליעמ
 .ח"כ :ד"כ תוכרב 325 לעפנ ,הרבוע רכוה .ב"ם

 231 9 14 55T»» UP :א"צ .ו"נ תבש 8( -

wb שודיק" iU טוס' Yi יטיג .'ו םב' y'"y 
  py yy"לוח ,'ג  atsיליעמ ^ — iק"ב לעפתא

 כ'ג רמאנ דובכ ךרדכו .אקיזה אָרְּכַנִמ אל .ז'צ
 יה תינעת א"לב םֶכָחו מ"לב עדי ומכ הליעבל

 .'ופפסות ש"ע הריכמבו הערויב ב"עס  uvתומבי
 הילע ורבעש דע הריכה אלו הסנכ אל :ו"ד ד"פ

moy האב אל 'יא םשו ,נ"כ ק"מ ןייעו ov םישלש 

 ע"לב mb בורקו שרשמ meu רקוע bp" שָּכְנ
(ausgraben, ausjáten o^ ;ייאלכב ינש 'פב  

 ,לכה תא רוקע ול רמוא חפיכ וא שכנ DW (הימ)
 שכנמה אוהש לכ שרוחה 6p תנש) הנובה 'פב
 ןיקשמד ג'רב .אוהש לכ םידרז דרזמהו םפרקמהו

C'2 pro)הקול םיאלכב הפחמהו שכנמה . ^pשלות  

envoi nex» (iי"שרל . ?( secב"ה י"כב ןוכנל . *) musשרקמה ם"טב יציניוו 'פדב ביה ילכב ןוכנל . +) קליב ג"הכו' 
 עיפדבו ביה ר"ל ו"ו ט"ק י"כב ה"כ )5  .אטעבו אכשנו אקזמד ןניזה wp Nm) i72) b  סייש ייכבו יכ יר יישארב
 po" תואבו p/23 p'x רחא ןיכויש יוכו pas רמאו תוביתה ילוא (?  .ארותיא ס"טב גארפו ליסב א'פדב )5  .היניתכנת

 .תאז ידעלב יתיאר יירבד בוברעו רמאמה
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n»םּונ -5(— ) 

 ND jD! C22) N23 ןמ בכרומ אמנכ ^5 טשריפ
io nümlich)ףדרגו םונ שרשהו  Dyרובעבו םאנ  

 'ומבי 'ורי ף"לאה םולשתל רבעב ויוה רסח אל הז
 'טרק 'פדב) יל nn . . ול יתמנו ג'ע ב"יד ב"יפר

(ODול יתמונ 'פריא י"כב ב"יפ תומבי 'תפסות  
 ו"כב םג ה"כו יל םנ . . ול יתמנ «ia יל רמא .

 'ולהא 'פסות )5"3 'פ אשנ ירפסבו ך"פס ינלהא יפסותב

 'ורי ,יתימונ ל"צ יתימנ 'פריא י"כב יתמנ .ה"פס
 שירו ר"שהש שיר -- ול יתימונ ,ט"מד me יילקש
 יורי .םלמל ע"ייע םלש בוט רתוי םנש ריק

ZAפסותו ד"ע וילד א"פ ' "vnייל םנ ד"פ  
 יל אמונ ל"צ יל אמינ ג'ע א"'נד א"פס ריזנ 'וריבו
 = ND ןינעבו ,(יל רמא : יד 'יזנ : יט 'ירדנ ילבבבו)

 5 [ב"יק RIP אמיא ע"ייע 122

 /— sehlummern הנישה jun ^p מ"למ םּונ =) 03
 < םיתספ "יברע 'פב qu ע"לבו םּונ ס"לב ה"כו

 " | ימג ,ולכאי ומנמנתנ יסוי ר"א (ינשמב ביער כיק)

coאלו םינ ישא ר"א 6 םנמנתמ ('ימד יכיה  
 ליפש אלוקירו (' אמינ איה .'וכו vn אלו vn םינ

(p cmo)תלהק  "b 333 Oפד ג'סב .לקד 'עב ' 
 'כלהב ,םנמנמ אקר הייזח «Cm קימ) ןיחלגמ ולאו
 רוה כ Ws ביע 'שוריק ןיסחוי ^ UbT 'מק

 = = -- Down jb רטפיהל ביכש יכ p^ ("יבר םנמנמ
 - ה"יחא]* = uy אל הנה ('ד יא'כק םילהת) מ"ל ב"א)
 'מא אתרופ םונימ רמ יעב אל .ה"ס 'וריעב ה'נכו
 רמ םיאנ Np םנימ :םש םיחספ .םונינ המכ והל
 .ס"טב ג"ונבו ס"ש י"כב ה"כ mio") Np םנימ ל"א

Db sp ouo3 ן"נ תבש מוקמב סיד ןייע  
 "| + XP מ"ב ,ימנמנמר 32 'כוס ,סנמנמ אקו :ה"מק
 'ומבי ev) =) םיינ ינוניב .םנמנמ שניא nun יכ
 םיינ ייבא ו'כ ,'כוס 'וכו ביכשו םיינ יכ נ"שו :ד"כ
 אמוינ ראותהו .'ז 'דהנסמ ליעל ןייע אמיינ הבקנלו
 םשה !Ty -- אתמוינ ,אתימונ םשה un ע"ייע

v»אמנה ע"ייע אמונמנ .ו"כד ב"פר תובותכ  — 
 תינעת ^in 'ליגמ ow "יחספ םינ ליעפ ינוניבו
 אזח :םש םיחפפ לפלפ .'וכו םינ אלו םינ :ב"י
 אקד ימונמנ ןיא פ"א י"כ "יג יפכ םש ,םנמנ אקד
 .לפלפתא +(.ה"כר 270( אמנה ע"ייע : זי בותכ .ימנמנמ
 'יחספ :'ג תוכרב .ומנמנתא 'ו ,ו"ע םילהתל 'גרת
 ,םנמנתמ ^n: ,ז"י "ליגמבו 3« 30 י"כ 'יג יפכ ל"נה

 יר ינינשמב ייא ייתבזב דיפד 'ה ישמב ('
 בייחמ שיר ימונ

Sw ama )? 

 T my: ינשממ ןויצב לבא יוכו רבדב iUnD שיר םישד 'נשמבו לכאהל ןכררש רבדב ר מו א ןועמש

 v^ ,אויח היל תיכנד ר"'שהש שיר ל'זר לצאו
 y'"y 'וכו תיכנ הוה "5 א"עס ט"ד ה"פ 'וכרב
 אלוליא .ז"'טד א"פ האיפ 'ורי ,6 ב"מש ^G רברבח
 ר'ב .תיִכָנ אניוה אל (mo אימש ןמ יל רמאתא
 i£ .ירב תי תכימל יעבד איויח טייל אהי ח'צפ
 ב"עס ה"ל ry ,י"שריפ ש"ע ארמח היתכנד :ז"ס

mewלעפא ,ליכאו  ay memןניכתנמ  (mb 
 m3 Vie quu 'גרת ס"לב ה"כו אָתְתְכּונ םשהו

Cnאתתכונ ] — 

 ןמוטו הסכמ «b rS vs pn^ לעפמ) םֶּתְבָנ
Ufo verhüllen, bergenיופכ םשה  (Decke 

 הייסכינו «C5 a ץיי 35 איבמה 'פד ג"רב
 אל פ"סב .,ייותאל nm^ ליפנד ןינמיז .אמתכינב

"bm73 דכ (א"עס ויכ 272( םדק רובה םא 'מגב  C 

 Son לעש יוסיכ "פ .אבצחד אמופא אמתכנ
 תבשב ה"נכו .י"שרו ה"מגרה 'יפב sé ה"יחא]*

 שקרקמ p^2. םיחפפ .אמתכנ רבת אבא 'ר :ה'ק
 -- [אבצחד אמופא אמתכנ

 ע'לב «pi ס"לב ₪6 עודי רהנה m סולינ
au Oe!םירצמד  "snםירצמ הלחנ  

 לודגה רהנה [דע םירצמ רהנמ] ןכו 400 יהיל ידמב)
 ה"יחא]* mm vb) יישארב יא י"רת) תרפ רהנ

 אהי 'ז ,ז"מ םשו ,ו'כ ,'נ 'שארבל CN י"רתב ה"כו
 ב"יפ ר"דמ by" אוהו םולינד יומ ןולמתיד אוער
 לש ןורא .ג"י 'טוס .ךילגרל סולינ הלעי וכריב המ
 ידכ wn םולינב הועבקו םיירצמ ול ושע תכתמ
 פולינה new לע דמעו השמ ךלה וימימ וכרבתיש
 — bsr] ,לבנ .ע"ייע (רישהש ^« ז"פפ va ,'וכו

 םג ל"זרדבו הצילמב רובד ןינע מ"למ (cw =) םנ
 (םינפב 'ייעו reden, sprechen אמלעב הרימא

 יִמְוָנ (ימונ 'קספב :גימ ףדב ש"ע :ה"מ) m3:3" ד"פב

 mb» moa .(' לכאיהל וכרדש רבדב ןועמש 'ר
 6ויס) ייטיגב ו"פב .םירבדה ןכ 05 יתימונ (ב'כקו
 םילבוקמ us qs חילשל )12533 br ר'א
 תעלבומ ף'לא תואו םאנו רמא ןינע ב"א) — .'וכו
 B^ אמנכ אכלמ אתששהתראל Cn 'ד) 'רזעבו
 לבא אָמיִא יע ףופ ןייע ה"יחא]* | (רמאנ רשאכ
 אנרמא Dy זאש השק דועו ד'ויב אָמיִנְּכ ל"צ זא

(e m yתולפכ  joyןכתי ןכל אוה  ^pה ' 

 .(ךשנ ןמ ליעפה) ןיכשמו b/5: ח"פ תומבי יוריבו (1

 י"כב ןוכנל ה"כ )9 .ונימנ עיפרשבו ונימינ סיטב ctn veda וניטונ ל"צכו ו/'ופדבו טייק "53 ןוכנל היכ (+ («n רבדב

 אמיינ 27:3 (* .םנמנתג םיחספב ג'וגבו :חיי יליגמבו סיש v3 היכו (* .שיק .הישפנ wma ג"ונב (5 .



uvmןינידסו תוכימשב  bxלמכ ןינידס לשו  
 — Je ע'לב םיארקנ ןינירס לש ןיטוח 'טולכ
 'ורי ,ורשב לע אמינ ךרכת אמש .ט"ס 'מויב ה"נכו
 לע הלוע תחא אמינ אהת אלש .ב"לד ט'פ 'יאלכ
 ,התרבחל אמינ רשק s'y ז"ד ו"פר תבש 'ורי ,ורשב
 תא ידריג רושקיש ירכ ג'ע ז"טד א"פ 'טוס 'ורי
 אמינ ול התיהש €( ה'פס תבש 'תפסות .המינה

 ידכ א"פר 'טופ 'תפסות .ועבצא לע הכורכ תחא
 אמינ "יבוריע ףוס 'תפסות .אמינ ידרגה רושקיש
 'יבוריעב ה"כו תמינ 1031 י"כב ג'הכ הקספנש רוניכ
 תקספנ א"פר ב'ב "לכ 'תפסותב א"הב ה'כו :ב'ק
 המינ ג'צפ ר"בו ,אמינ הב רשקו ה"ספס ר"ב ,המינ
 םיבמרל מיי ןייע) ץובקהו — איננ ע"ייע לבא המינב
 ט"פרו )5 ח"פס תבש 'תפסות ןימינ יתש QU) יילכ

 — [יד רנ ע'ייע לבא ה"מ mp "לקש .(")

 vou י"למ יִמּונ sw ם'לב o" 553 ₪ םנ
(ein um sich fressendes Geschwür, nome 3/53 

 ול התלעש ימ 3'6 איסונג םוי 'מגב ז"עב א"פב
 תשרפ הבר 'שארכב mm הנעטקי ולגרב )8:5
 הכלה םמא השיגרהש ןויכ ibus למה 073 ז"מ
 רזגו םרשבב ("*ימנ התלע ךינב םהיבאל הרמאו
 y ןימ י"לב ב'א) — .ולומיו רמא ולומיש אפורה
 ה"נכו ה"יחא]* | (רשבה לכואו השופה אסרומו
 :'ל pai .ףוגב הייולת איה ימונכ :םש ר'כב
 nns ירה ה"מ 'פ בקע ארפסבו ימונ הלעמ איה ירה
 no רשב p" ז'עבו םיחמצ י"שריפו ימונ הלעמ

ppmוא יח רשב  noy po»םדוקה ע"יעו , 
 ה"כונ .הערמ ונינעש ל"נה י"למ 3" b5^ ןוכנהו
 אפרומל לאשוהו (תיערמו הערמ תקתעהל םינקז 'עב
 nome, nomae ר'לב ה"כו רשבה לכואו העורש
 YEp; .ר"צ UO ;ו"מ ,ג'כ ;ו"ל ,'כ סואינילפ ןייע

  arb s[ד"מ א"ל ז"פ .'מ —

 טוחל ותרוצ םש לע Blutegel הקולע אָמיִנ =) םנ
pm qnsריע 'מגב ז'עב א"פב ('ג םג 'עמ  

 לש ("אמינ עלובה 627 הל mon ז"ע הב שיש
 B" ב'א) — .תבשב pon ול םחהל רתומ םימ

 דמש (אַמיְנ =) םנ -- (םּונ = םֶנ

 ןוהל רמא ןימנמנתמ ןיירש ^ א"פס תומבי 'ורי
 סנמגתהל שקב :ט"י 'מוי ,'וכו ןימנמנתמ ןתא המ
 'ורי ו""תה תעלבהבו ,^ טרפ y'"y ב"כפ ר'ב ,'וכו
 ומנתנתנ לפלפתנ .םֶנָמָנִא .ג"עד ב"פר 'ליגמ
 [םנמנתנ [bx (םנמתנ) הקותמ 'פ ר"להק .םש 'יחספ

 — mb] ךמדו אדבע

sm — 02י"למ  viua89166 רתי ,טוח  (Faden, 
 שדקמב אמינ ןירשוק (נשמב :ביק) "יבוריע ףוסב

 הנוממה nnb רמא 'פד ג'סב .הנדמב אל לבא
mos Oy m^ gw)ועבצא  pioןימינה . jp 

 y3 ^b 335 Coo "m' .יט 339(  הלוספ ןימינה

 .ןירדוסהו ןידס C53 00 יילכב ם"כ 'פב )0333
 C [paren ל"צ] qumem לעש ןימינה ןה "פ
 (וליב זעלבו [למכלא] (*(למנ לא) לאעמשי ילבו
 השלשו .("אקתיא ימרא 'לב ןיטוחה ולא םשו
 ('ולגר לעש ימונו ('ןיטוח ולא (' ימונל םישוריפ

pesתיאו ("' ארהנד ארקע ('"רהנבש ימונו תלבי  
 טוח י"לב p^ ב'א) — .(" ארהנד אקרע ירמאד
 )3 ^ 'ילהת) רתי לע םצח 'גרת quan ילכ רתי
 וביי ^j םש) תינימשה לע 'גרת ,אמינ לע ןוהריג
 ןכו ה"יחא]* (ןימינ אינמתד ארונכ לע א
 יתרסעד אלבנב 02 30 5 רשע לבנב 'גרת
 ארניכ םופ לע 'גרת (o o oe) רשע ילע ,ןימינ
 שיו נ"שו 'א לבנ 'עו רונכ ע"ייעו pru יתרשעד
 רונכב שי ןימינ עברא א"כ p'5 'ר תקיספ ףיסוהל
 תינימשה לע הנמש םה חישמה תומיל הזה ןמזב
 'סות ןייעו הרשע on ל"על תינימש we לע

qp vm peur e ^3ןימורש שככה  
 (via, Q'3 "^ mene טוח םוכטוס 'גרתו .ןיטוחל
 vy ושריפ וניברו "sig ש"השל יינקז יע ןייעו
 וליב ט"יאלבו בע דגבב ןיטוח e = למכ ע"ל

Faden, Faser, filo =וקתענ וירבד רתיו  "ED 

 ףוסו ש"ע רחא רדסב םש ךא 20 x" "525 ה"מגר
 זזקתיא bow" 'לב ןיטוחה ולא םשו ל"הזכ וירבד
 ןינידסו תוכימשב שיש שולא תייטב ומשו
 26:59\ ע"לב gm עשולא ל"צש ל"נו כ'ע למ כ

pupaכע דגבב הגיראמ ןיאצויה ןיטוח 55!  

 ייפו ימונ סוגס 'עבו ג'ונב )*  .(ת"נש ,ביח) )3( דרג לייצו ט"ק ייכב הייכו רדג ו"ופדבו יטאו ביה י"כב ןוכנ היב )!
 .ימינ ומכ שירה ןיטוחה ןה : וניבר ררגנ וירחא רשא ג'הר 'יפב היכו ןידסה D] ןיאצויה ןימינ ןה ש"ר ייפב היכו )(

 טייק v33 ה"כ )? .ךורעב «5x למכ ג"הר ייפבו לטקלא עיפרשבו למק ריפדבו ט"ק ייכב mo )+ quen p ןיאצויה
cעייייעו יב דמג ע"ייע (*  .וליוו עיפדבו  Dubןיטוח ומכ ייפ (ייגה רקיע וז) א קיתי א ס"לב יכ חיכוא םשו  

 ולא יילכב םב ונרברש ימוג ןושאר 'יפ ותנוכ )9 2525 יציניוו ע"פדבו ג"הר b3^ היכו א"פדבו ר"פדב ה"כ (*  .ומונו

quinםנ עיייע )19 .ז"חא אבה עיייע )?  snע"ייע ('? .ירמאד תיאו ומצע תעדמ וגיבר ףיסוהו ג"הר ייפב היכו )!!  

 .אמינ סיטב ג"ונבו םדוקה 'עב וניבר ןייצ ןכ יכ ימוג ל'צו ימנ ע"פרב לבא v n'y "פבו ט"ק י"כב ה"כ US) .יא אקרע |
 .המינ ע"פרבו טיק י"כב ה"כ ('* | .אמינ תועטב ייפופד תצקבו ביפ יר ךל יקליב ןוכנ היכו ימונ ריפדב ר"בב ג"ונב (4
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 חלמנ * - (אַמיַנ ₪ םנ |
Marder, o7 פ'לבו 'שדחה ע"למ b" me 

 =  (Wieselאלש ידכ 62/7 בי"ב רופחי אל 'פב
 באזה תסורד 'מגב תופרט ולאב .(' הימנה ץופקת
 םיידגב ('הימנו 6לותח תפורד 6בינ יילוח
 היימנב הינפ הסמח («Gv ו"מ 'פ ר"בב .םיאלטו

^bהנטק היח  pusoה"יחא]* = .וב אצויכו לותח  
 Gane ףד יקילייגנא ייכ «yap יילוחב ג'הר p" ןכו
 biis" 'יפבו ב"בל י"שריפב ה"כו הנטק היח הימנ

bז"עלב אנירטרמ אוהש א"יו היח  == C martre 
 rwv הנטק היח ב"עס א"נ תבש י"שר 'יפב ה"כו

pusתבשב לבא הדלוחו היימנ  Ybpה"ד ב"ער  
 (* הדלוחו היימנ pus ץר ש b" אשחיר םושמ
 'וריב ה"נכו — ב"ירגה הריתסה וז לע דמע רבכו
 הימנה כ"פ ר"ב mein תאוצ ד"ע YT ob תוכרב
 בוט רתויו (mb .ב'יד r'b 'ילקש .םוי םיעבשל
 = ww'b3 אל א"פס 'ליעמ 'תפסות .אתייד nmm 'יגכ

 — ['ג בג ע"ייע היבנ בוט רתויו C אימנב אלו

(niedrig, gebeugt לפש ^b ךּומ jb לעפנ) דּומָנ 
 — (Cm אוהש רדג "מ 'יאלכב 'ד 'פב

 (לפש (b zw" ינש 'שעמ 'וריב ה"גכו ה"יחא]*
 D'D 'טוס 'וריו ד"עס n'7 ג"ם 'מוי 'ורי  ,ה"פס

ateלוק  queiהובג וכפה  vum vnmיחבז " 
 הובגב ט"יפ ר"דמב «papm Te הובג :א"

 mn יכומנ :'ה 'טוס .םיִכּומְנְבש ךומנבו םיהובגבש

 ד'ע UY ד'פ 'וכרב 'ורי ט"ימ D תובא הבקנלו
 לעפהו ;«n חור ry ט"יד א"פ 'דהנס 'וריו
 ךומנהו וכימגמ הובגה ג"פ 'פ ךתלעהב ירפס ונממ

 — [והיבגמ

 Hafen Bn uv) י"למ  תכופה תויתואב) 555

 (.ח"ל ימוי) הנוממה םהל 'מא 'פב רונקינ 'מגב
 p" ב'או — .ובע לש 6ה לי טג ל mane ןויכ
 : א"מ 'וריעב ה"נכו ה"יחא]* (ןימל ומכ ףוח
 שיע) ןמלל וניבר סרג ןמל 'עבו למנל וסנכנ אל
 ד"ע א"כד ד"פר wy" 'ורי .ג"מ םש ('ורימ םינויצב

 יתש לש) תחא ג"עקתת 'ר תלהק 'קלי :ר"ל ז"ע
 — [למנה jb האצוי תחאו למנל תסנכנ (תוניפס

 יכ aD ^b (Ameise שמר םש מ"למ) הֶלָמְנ *
 'ר ילשמ 'קלי ,'וכו רמא הלמנ יזח הוה

 ץוכקהו ,'וכו הל שי םיתב השלש הלמנה ח"לקתת

 םד קר nbi עלובהו םימ לש הקולע bs" המנא
 םימח םימב ופוג לכ םדא םינכיש איה ותאופרו
 ja חרבת הקולעהש ידכ םירק םימ vb אלמיו
 י"ל לע ב"ר תנוכ ה'יחא]* | (הרקל תומימחה

p] 9%תלחתב יתבתכש ומכ ןוכנה לבא םד  
[Twa | — 

 ךורא אוהש רעשל לאשוהו 'ג 03 'עמ (b אמי *
 ק"מ .'ל תבש einzelnes Haar) טוחכ קדו

 : לודגו ןטק 'פ 'ר תור :'ה תינעת :ח"ל 'מוי ,ח"כ
 םדאב יתארב ןימינ הברה .ז"מ ב"ב .אמינ אלמכ
 ר'בב כ"מ לעב p" הזמו 'וכו אמינו אמינ לכו
 :by היהש ןויכ -ובלב ול mmn nns אמינ ג'צפ
 b" יוועל 'הו .םלוכ תא ('[הערוק [bu .(ערוק)
 היה םישובל השמח דעהו שובל vip "usw י"למ
 ע"למ בוט רתויו -- mb emp יאש 'וכו שבול

jsז'ע ,ו"מפ םש ורשב לע שובל  i^ל"צ אמינ  
 ךרע ןייע ןימינ :ח"ל 'מוי — .,'ד D) y'vy ימונ

 ו

"b auch) "DJארמג 'לב (םינפב ןייע םג  
 CDS מ"ב .2"3 ק"ב *55 יא 'יפו ,םנ 'יפ

 ימנ יאו רמאנ ןכ 'ולכ םנ ןינעמ ילואו םג וא ומכ
 היה ןורחאה ^5 יפלו ה"יחא]* .רמאנ וא
 'ה 'יפ בוט .רתוי לכא ימינ  םוקמב bj" אטבמה
 ףיסומ £5 = ₪ כ'או ףיסוה )4. ע"למ יוועל
 אבש Di ועיהו (ףיסוה 5% פ"לב אוה ןכו)
 יילוח 'ימעפ הברה ה"נכו .ןושארה ןינע לע ףיסוהל
 DY' ימנ (cn) CR" D ימנ יכה ןכו ,א'נ | ,ב"י
 — r2'5] ,'ד ה"ר נ'הת רוציקבו ימנ יכה אינת .ד"ס

 .גננ ע"ייע גמנ *

 das הסימנ joy גומ לש לעפנמ הנבנ) הָניִמְנ *
(Zerfliessenמ 'שרפ חלשב 'תליכמ ' 

 .הסימנ אלא הגימנ ps O'b vb תומש) וגמנ שרד

neiשמנ ע"ייע . 

 wollene Decke) רמצ יופכ b ע"למ) אָסְמַנ *
KB רמג ע"יע "מ. 'ציב D OY 

 מ"ב :ט"יק :ג"צ ק'ב יִטַמג ץובקהו  UDוא ב"ער
.Füz דבל ארקנש בע רמצ 2€ פ'ל אוהש 5^ 

 הטמל סיישב ןייעו ys םג םשו ביה י"כב m/m (*  .םישב היכו היימנ טק י"כב )* | .זיצתת יר בויא 'קליב היכו (
 ייעשיל יישריפ ןייעו )5 .ןיידוי ינשב ע'פדבו [nena ייפב תחא ר"ויב ה"כו ביה ייכב הייכ (+ .היימנו ץנ תסירד ךומסב
 m/s )9  .הייומנב 'יגה יפדבו 'פריא י"כב ג'הכ (*  .הדלוהו nón ייל יישר י"כב )5  .טייל 43 ימריל prm ר"י )35

 .הלמגל סישבו ע"פרשבו רייפרב
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 ;ה"כ v3 עשוהי) קח םינקז 'ע וקיתעה יש( י"עו
 ^pn j) גיי ;גימ ביו mot) mpm ; וחיל aes יימרי

 n9 דועו ;(א"י ,טימ יימרי) טפשמ ; (חלוזו םיי טיי

 תוטש) הרות ;(היכ ,יז לאינד ;יח si ;גי+ D ,יא רתסא)

 (א'י ,יב 3n ;'ג /3 ^yw" ;'n n" םילהת ; טיימ ביי

y»הככ וקיתעה  myהארנכ םלוא 67 205 ייעשי)  
 היהת ּולו ךיתודע ךיתע םוקמב םינקז 'ע וארק |

 בר תנוכ רינסהל 555 זא תע ;vóvo  תארוה
 סדוקה ע"ייע ןמז סומינ :ג'מ 013 יפש תשש
 ןיב אנוה בר תעדל ןיב יכ mb ונכרצוה אל לבא
 הטושפ ידימ תאצוי הלמה ps תשש בר תערל
 ס"שה תנוכ לבא המודכו טפשמ קוח ש"מכ הנינעו
 י"כ ןילמ ךרוע לעב ןוכנ לע "פש ומכ איה
 b/n (ו"רנ םאטשרעבלאה י"כ ץבוקמ) n^ רש א
 אנקסמל ןיבו אגוה ברד ד"ס יפל ןיב יוארד הנוכה
 הרש יבגד וסומינ ןכו דבע יבג וסומינד תשש ברד

^eאלא וטפשמו הדש לש וקחו דבע לש וקח  
 p^ ה"מו שממ וקוח ונייהד sm היה אנוה ברש
 אוה קח הזיא 'מולכ קשונ וסומינ יאמ .דבע יבג
 לש טפשמו קוחו סומינ והז דבעל טג ול השעש
 םידבעה ראוצב ןילותש םתוחה אוחו ללכב תודבע
 ונייהד ג'הכ ךייש אל הדשבד השקה הז לעו 'וכו
 איה ןמיס תב 'מולכ אוה קשונ תב הרש המתמקד

 סומינ יאמ קיסמו םידבעב יולתה םתוחב וב אצויכ
 תועיבק וא םהיניב ונתתש טפשמכ וב השע ייפ ןמז
 עבקנ umb" וילע הולש לארשי דבע סגו ןמז
 ופומינ והז ונוק יוגה היהי ונערפי אל םאש ןמז ול
 דבעתשנש ןויכמו ומצע לש דבעכ טג וב רבעתשיש
 ופומינ יוג ול השע ירה ונמז םדוק רוסא יוג וב
 .בהזה ונושל כ'ע 'וכו י"שריפש ומכ תוריחל אציו
 ה'נכו -- ןאכל ךייש םדוקה 'ע קפס לכ ילב כ'או
 קיסע אוה היירבד אסומינב .ט"ד ה"פ תוכרב 'וריב
 ר"ב אָיְסומינב ץובקב ג"ונבו ם"שרהמה "33 ה"כ
 ח"כפ ר"מש .ךורעה "יג ןיסוונ ע"ייע ןיסומנב ז"טפ
 ,ןיפומנה sup ("ו"טפ םשו  ןייסומינו םגהנמ
 "וחנתב "וכו הברה (pow שי  ר"יפ ר"דמב
 ןירתמינו תועמב "א א" D^ חרק 'פ ןשיה
 טשפומ םשו .ל"ומה בוה ש"מכ ןיסומינו ל"צו

 רבד ;Gesetzliehkeit) אתּויסּומנ ם"לב) תּוסומינ
Eos RPשדי  

LUCA] 2 

p CA 

 = (םומונ — סמנ =

TP IRSE AT Rnו  

nom" ומש 

mm 5oא"ימ ד"פ האיפ : א"ע  "vורשעמ ' 
 ןילומינ "א :מ"ד ח"פ 'ומבי 'וריבו .ב"גד ה"פס

 — [ןילמנ ל'צו

 ,Gebrauch טפשמו קוח ;vóuo י"לב סומזנ =) סמנ
(Herkommen, Sitte, 6108007,פב ' 

 ןויכ «cim ^e ודבע תא רכומה 'מגב טג חלושה
 וסומינ יאמ תוריחל אצי (' וסומינ יוג ול השעש
 לש ופוגב ןמיס אוהו יקשנ «mm רב אנוה ר"א
 ברו יוג לש ודבע אוהו ואנק רבכש 'מולכ רבע
 DW ןמז ול עבקש ןוגכ ןמז C 01272 'מא תשש
 .יוגל יונק דבעה היהי ןמזה דע ונעופא אל
 'עה הז m3 ךורע י'כבו 'יפופדה לכב הייחא]*
 ינש ד"נעפל לבא רדסה יתינש אל ןכל אבה 'עמ
 יפסותבו ז"חא אבה ע"ייע ירדהל םיכייש סמנ יכרע

yb ryאצי תוסומיָנ יוגה ול השע ץובקה 0«  
 — [אבה ע"ייעו ןירוח ןב

 ילבקתה רמואהב (ש"ע םדוקה 'עמ סומונ =) םמב
 6 םומינכ nb wy CmO ןיטיגב ו'פ טג

 תלע (ח'מפ vog אריו שירב 3/23 .יוארכ הל ושע
nmp5וחתשיו דע ויניע אשיו .הסומינב ךלה  

 םתארקל npn טול won ,(ב ono ישאוכ הצרא
 סומינכ י"רת Cw) יט"י B הצרא [םיפא] וחתשיו

 (בימ ה"כ יקי) דבע תרכממ ורכמי אל .(*אערא
 איש) םינהכה טפשמו .(*ארבע יסומינכ )9. י"רת

 (םכילע) ךלמי רשא ךלמה טפשמ ,ילע ינב 0 ,'ב
 בימ שיאה טפשמ המ C5 ,'ח (ce [םהילע ל'צ]
 ר"קיוב ,(חיכ יגיכ «pm םהיטפשמב ךוטפשו ,('ז י'א
 לכש ("אוה ןיסוליקו sw Dux "פס וצ שירב
 שירבו .שאב אלא ןודינ ןיא ה'בקה ינפל האגתמש
 'עב ^5 »$35 )05 ונינפל הייל יפב) יתקחב םא

 יכדרמ «6x39 הליגמב ק"פ הדגהב ,('ספירגא
 יתדב ןייוצמ, "פ 6 יד ע כ הוה סומינב רתכומ
 ) תוצמב ריהזו ורודב עודי היהש ידעכ mnn לכ
 אהד תונתוונעב הינימ ףידע sim בר רב הברו
 (" אימש ןמ יעב ילימ 'ג «Cv» pu אבר רמא
 3m אדסח ברד הירתועו Cx ברד היתמכח

C^5אל .אנוה בר רב הברד היתונתוונע  um 
C 25ה"יחא]* — (טפשמו קוח י"לב 'יפ ב'א) —  

(e א ד וש NEL RR REPRE dE TUB. 

 יפומינכ גזונב )5 ."5 יוקמה ינשב ונינפל )4035 ע"פרבו טיק ייכב היכ )5 .'חסונב ייל )?  ,וסומנ ירכנ גיונב )!

purסופרגא יע .יל ,א'ח (* .סויליסב יעו סופרגא עיייעו (? .םיסולק סומינ גיונב (* .אידבע  vunזינד איפ היר יורי . 
 ילב ונונפל היכו ידע sys ה"כו וסומינב םשו nos ייפמ nj ןכו ומוקמב סיד jy (m) ריל סיש vaa היכו (% .שיע
 .בימ רצ קיתעמה תורעהבו שייע w* ^p קיל py יינואגה 'שתב כ"ג nm/3 לבא שיע יישר ייפ by" ידעכ תפסוה

sei (7עדוי ורודב היהש חיר  sa)ייפב (!' יקיע וניבר  noyקימב גיונבו אימשמ איעב  "ysאימש הימק . (f?ע"פרב  
 רשא חיר ייפב הייכו ב'ה י"כב ה"כ (%  .ב'יה v33 ןוכנל ה"כ )9  .ריפדבו vi יילו יוכו ם"טב ןאכ 'יא יציניוו יזיפ

 y/"y. סיסבט רחא םוקמב תוכלמה pues דיחיה :םשו ('5 .ייפה לכ קתעוה םשמ

2 |n 
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 ותוא ןיחבשמ לכה vm הנידמה לכ תא הקשמה
 ב'א) — .ול קיפסמש ןייעמל וחבש דחא ןהל רמא

^bע לש י"למ ה"יחא]* | (הכרבו רוב "53 ' 
 .םימה תכרב wu bs ts ר"ל ma םרוקה
 GU אנפנ y'"p ןויפיג an^ א"ל פ'ר ר"משבו
 ר"המל w^ 'ח p" ייטפשמ 'מוחנתבו ישימו : חילש

 — [ןויפמנל ל'צו 'וכו הקשמה ןניפמנ ל
^U p'bp pip) — ptםיבתכו רפס  Sehrift, 
Bueh, Schriftthumןייע דועו  (C'3b3ו ,ק"פב  

 | אמ Gb דיי) ןכחר רמוא יפוי 'ר 'מגב 'יבוריעב
 = וומע ("וקומנ יפוי 'רד םושמ ma רדה sp אטעט
 BY ^5 Cro) ^99( 3 לבקתה (' רמואה 'פד ג'פב
 והזיא 'מגב לגרה דציכ 'פבו op ("וקומנ

 לכ 'פד ג'"םב 'ורוכבבו CY ב דעומ

 ותרות לכ, p CO" ןישדקומה ילוספ
 )^ תרוסמ ארמג הרורב ותרות לכ 'מולכ ויפב הרודס

 .(םיניידה תמכח י"לב ןוקימונ .p^ ב'א) — ,(''"ודיב
 - «d voy (bmc) vibb jn .הייחא]*

Rechtswissenschaftויתויארו ומעט ^5 י"שרו  

Py puיוריעל ), nnbםש "יטיג) וירבד לכל םעט  
 רז ,א"נ 'יבוריעל ושוריפ לבא ,(םש תורוכבל ןייעו

 םינושארה 'יסופרבו י"כב "ל (ness ש"ע דואמ
 b^ אוהש) וניבר p py" (:ה'צ דצ 'וריעל סיד ןייע)

eתרזג הפי הלוע  pijהלמ םע (וקוטנ יונכבונ  
 .וריב ןירוסמ ותרותו ויבתכ לכ 'מולכ (" ל"נה 'יסרפ
 ףוסב א"ה תמועל אוה ףוסב ף"וקו ,ולצא ןירודסו
 יכ עדו US אוח ןשיה לקשמו תויסרפ תובית
 םיבתכ לש nep "y הלמה pip Ob ףורצב
 — לצא pw "טיגב "אר המ הזו 8
 | וקומנ "n פ'פ נ"רדבאבו) pbi "by 'ר לש חבש

 (**םילכורה תפ וק ירו ןב ןנחוי ^ :ומע (ךורעה 'יגכ
 — [םימשב לש הפוק ע"באר

 ןובקרו הפימג «jo קקמ «jb bye קומינ *
  (chwinden, faulen'א קמ ע"ייע וש'ת  =

 :.ןובקר g^ םיקמנ םיקמנ : ב"ס תבש םשו

 םוקמ םש בוט רתויו שיא םש וניבר ny רַמָנ
 תיב לש «O0 האיפב 'ד 'פב (םינפב ןייע

 לכמ האפ ןינתונו bonn לע ותוא ("ןיטיקלמ רמנ

353 - (pin) זמש 

 ר"ב Gesetzeodex םיקחה bD« ונייהו טפשמו קוח

 .תוסומינ jb שי sym תופומינ ךל שי DN ז"פפ
 ז"ע 'פסות -- ש"ע 'וכו ונלש תוסומינב nme ר"מב
 ז"פ 'ורהט 'תפסות -- הזל םדוקה 'ע mb ןייע
 ע"ייע .תויסומיד םוקמב ס"ט תואצחרמו תואיסמנ
 תויסמב בותכ היה הלחתבש הארנו 675 יגיח) סומד

orm yyתויפמד םוקמב ס"ט כ'ג הזו 6חיק ] — 

Weide- (הערמב העור המהב יס י"למ Dit 
pp ילע ירה ג"יפר 'וחנמ 'תפסות (hier 

wmסומינ םומינ  smןוריק . "bp ^pל"נה  
y"הככ וקיתעה םינקז  pissקברמ (גיכ 7 א'מ)  

om» wv)הערב א ,(דיכ  'N "mזיכ , (b'3אימ) יִעְר  

20202017 

Di)ש"מו סומינבא ע"ייע (יטרפ םש) . 

 (םילוצפו העונת 'יפ יט י"למ ילוא) םיסמינ *
 םיסמינ םלועב םיסמינ א"לפס נ"רדבא

 .םדא לש ולוחמ הז םדאב

nbי"לב)  vóugר"לב  nympheהסוראו הלכ  
(y) 3'y ם ר"בכב' (Braut, junge Frau 

 ('הפמנ :םיהלא ילותפנ  maיל  mwybינפל
  ommsש'הש) הלכ ןונבלמ יתא  (n 5רמא 'גרת

 לארשיד אתשינכ אבתי אהת ימע הירמימב 'ה
 ופי המ 'גרת ןכו .העינצ איהד ('יפמנל "ימדד

n^) והואר 'פד ג"רב ,C 0 20 הלכ יתוחא ךידוד 
  vaהפי הארק יאמ (*יפנינ הלכל ןירוק ויה (א'עס

^p ב'א) -- ,('ג ח"מ enm ץראה לכ שושמ ףונ 
 פ"ר ר"משבו ה"יחא|* — (הסוראו הלכ 'ורו י"לב

  v5ותוא 'יפב "יא  pibeינוי ןוש ל :"ילהתמ
 ילק (יטשוק יפרב ב"נ פ"סב םשו יפמנ הלכל ןירוק

nb» םינקז 'ע וקיתעה jv oed vósgn. + יפנינ 
 וחיי ירקיו ;דייכ וחיל ; א"ל ,איי 'שארב)  vbי'ז 'כימ

 "+ תנתוח סליקע קיתעה ןכו « 7» e[₪יכ —

(vóp.g (יילמ nymphaeum צמא ר"למנ' C pem 

  CWasserteichףסכ םא  mbnימע תא
 Tx המכח (טוריוו יפדב ייטפשמ (cni ונדמליב

 ןב עשוהיו b) 5 30 'אנש עשוהי הז הילעבל
 ןויפמנל המוד אוה המל המכח חוו אלמ ןונ

 D "D אשת יכ יפבו b/^p, תוא U^ "D אציו יפ ב"שר יצוהב ןשיה 'והנת יייעו הפנינ 323 6 יפנינל ג"ונב )?

 4433 (* .ןויפמנ 'עה עצמאבו ףמנ ע"פדשבו ימא 'פדב ןוכנל ה"כ (* .יפנונ ג"הבו A) .יפנג ב"י .איי 'ט קוספבו םשו )?

 ביה דייל ויו י"כב ח"כ )? .וקומונ גיונב \* .רמואה ה או ר ה םייטב יציגיוו Pb ר"פדבו ימא יפדב ןוכנל «me )7 ,וקומינ

 קתעוה )!! .תרדוסמ ew ע"פדשבו י"כבו היר ייפבו רייפדב היכ (!"  תועטב 'יל איפדבו ט"ק יייכב .לבא יציניוו ר"פדב

"ebםשו (ו"ו סישב) קיבל חיר  cwהרורב ארמג ותרות ימולכ ומע ותרות ייפ, ומע וקומכ יסוי יר :ל"הזב  

 ינריב 'n ב"הו ט"ק ייכב ה"כ ('* .תוכלה לש הפוק םש ניררבאב (5 87 םעלרעפל ש"טע ("* y "và  תרוסמ
i23ןיטקלמ  n'3ע"פרב . 

44* 

- 
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 האיפ 'ורי Parderartiges) 127 הארמכ) הֶריִרְמְנ "

 8 הרעהב 'ב 355 ע"ייע ג"ע ז"יד ג'פ

 Cohorte תרומינ ע'ייע ר'לו 'צמא י"למ) ןֶרימּונ *
(Goldatenאב 'א 'שרפ חלשב 'תליכמ  

 ןיאו וז .תכייח תוכלמ לש הלדוגו הרשוע הארו
 'וכו הלילבו םויב תוצר ןלוכש הלטב תחא ןרימונ

pnל"ר זמר חלשב  ^anןריטונ ןוכנהו ןיומונ  
 ל"ומ y^^ תונויגלל בוצק רפסמ b" ל"נה m י"לב
 לקשמו 90 ש"טע סעלרעפו ע"מ 'יפב 'תליכמ לש
 Np ה"ר 'תפסותב ו"ו י"כבו  .ע"ייע תרומינ רחא
 ה"רבו ןירמונ וינפל ןירבוע םלועה יאב לכ סרוג
 הביתב man יוועל 'הו ע"ייע ןורמ ינבכ ^n .ז"ט

nnsתיב לש תולייחכ םע הפי הלועו אנרמינככ  
 ,(םש ה"ר) דוד

$15 
ppasmע"למ)  (o9 (eעצמו ןטק רכ  

(kleines Kissen, Unterdeckeדמ ' 

 ןיטיפט יתייאד תיא :השועה mm המ 'קספ תלהק
 ןיטמורטס יתייאד | תיאו ןייתספ יתייאד תיאו
 ה"יחא]* — .תועצמ ינימ 'יפ ןיקרומנ יתייאד תיאו
 ןיטמורטס דעהו וילע בשיל עצמו רכ 'יפ ל"נה ע"למ
 DbvD!.Lager, Teppich, Decke 070000 י"למ

 — ץובקב 'יברע הלמכ ןיקורמונ וא ןיקרֶמנ הלמה
  ^m[העט ןיקרהוג וא ןיקטמנ היגהש —

UMמושרה ע"למ ששמ ,שּומ ןמ לעפנ =) ' 
 das Zurückgebliebene aufsuchen םינפב

 -tasten, langsam herbei ששמ ,שמ לעפמ תושּושמ

me3 (ommenםדא לכ יתמיאמ (א"מ) האיפב  
 ח'פ (nib 'שורי .תושומנה וכלישמ טקלב ןירתומ
 תושומנ ןמש ארקנ המל «pn 'ר רמא OUy כיד

qmsתיא ףוסב תואב  un Cmnןהש תושושמ  
 ומ כ א"י ןיאבו ןירחאתמ א"יו ןיאבו ןישמשממ
 (תושממ) 05 a5 men ילכ לכ תא תש שמ
 הצקל הצקמ הדשה לכ ([תוששמ ל'צ]
 סיב :'ו יינעת תילבב רמג 6םי לבשה טוקלל
 b" (*אד גי תא ולזאד יבס רמא ןנחוי 'ר 6א'כ
 ןויכד םדיב תנעשמב ןיכלוהש חכ ישושת םינקז,
 טקלל הב וסנכיש הדשה הברה ךליל חכ ןהב ןיאש
 t5) דג 'עב שרופמו C55 םהירחא «om אל

1I,צר 6 יג 0 ו  

 vn - רמג חמש

 ןיטקלמ ויה (0 שי א ow viste .ןמואו ןמוא
 םיינעל דחא bam םהל םילבח ט'צ לָכחה לע
 ןיתחופ ויהש יאנגל ןתוא ןיריכזמ הז רבד 55
 ןמוא לכמ ןינתונ vow חבשל ןתוא ןריכזמו 'פמ
 האיפ 'שוריב 'יא 'יפה הזכ הייחא]* .ןמואו

 p^ תוביתה 'יל ב"הו ט'ק י"כב יכ yn :ח"יד ד"פ
 וייה םש 'שוריב ל'צ ילואו ויה שיא םש
 יכ ומלהל השק «nox ('האפב pw ימלשוריב
 םוקמ םש אוה תמאב יכ שיא םש היהי רמנ תיב
 ארקמ לש הרמנ m3 אוהו ש"רו ם'במרהל מ"יפכ

mmלש ןירמנ  "vש'ע רטנ תיב 'עב רכזנה  
 — ]3 רמנ ע"ייעו שמו :ו"ע ,ב'חב ונלצא

 םינפב b 353 "3p^ סשמ הנבנ לעיפ) 95(
([parderartig] fleckig, sprenklig machen 

 לאעמשי 'ר 'פד ג"סב 'וחנמב (« pn Cwג"פב
^p םיחל םיחלק ריישו והדש רמנמה (:'מ) האיפב, 
mom םוקמ רצוק s" הברה ןינימ והדש ערוזה. 

 .('הברה םינווג וב שיש רמנה רוע ומכ םוקמ
 'שורי  om(ג'ע זייד  C mers ponsויתורברכח רמנו

 "מרי)  ^B 335 072 6ה"יחא]* — ,6ד) רבח 'עב
 .רצואל רמנמ . . תוילקל רמנמ :םש 'וחנמב ה"נכו

DT "Ui ב"עס ט"כ bw רַמּונָמ wb ינוניבבו 
 ראות ןכו .,רמונמ רגב :ט"יק ק"ב ,רמונמכ יזחימ

 ןייע גורתאל  "v'ורשעמ 'וריו ד'ע ג"נד ג"פ 'כוס
 ,יל תישארב) 4103 'גרת $53 ראו תו .ט"מד א"פ

  aoץובקהו ג'ל ( pis'גרת  pw,'ח ,א"ל ;ט"ל
 ^ iע"לב ה"כו ה"ל /5 םש הָתְרּומְנ איזיע הבקנלו

  tםשהמ ( D/53 à,'ה 'ימרי 'גרתב ה'כו אָרָמִנ
 ,'ד ש"השל ץובקהו ^ 8^ 'יעשי ;'ו  n[דועו —

Qv? "022 ירומנו רמנ לש «opo p?» רַמָנ 
 .תואיט ל ט ב א ךרעב 'יפש ומכ ןה ןיכרכ

 יעב א"ס יפכ NY מ"אפדבו ר"פדב ה"כ ה"יחא]*

 ה"מגר 'יפמ קתעוה םש nm^ ש"ע תוילטבא
 'יירחא ע"פדבו 6ז"יק ףד ילייגנא v5 ץבוקב) 'ורוכבב

 םוקמה תנוכת ןינעבו .תואילטנא ס"טב יחכונה 'עב
 Dy אוה TN" ילואו -- 'א רמנ 'עו רמנ תיב ע"יע
 א"פ ה"ר 'וריבו ד'ע ו"כד ב"פ 'ובותכ יוריב ןירמנ

 ד"ע ד"מד ח"פ 'מוי 'ורי ראותהו — ןירומנ :ז"נד

 -- [תירמנ תבתוכ

 'קילייגנא ייכ (yxp היימגר ייפמ קתעוה )? .יא ןויכ pnm הפדה ספורטפא עיייע 'שוריב תחת שוריפ שובשה תמגודו 65

 ע"פדבו הרמנ טק י"כבו ר'פדב ה"כ Qj) .כ"ע תומוקמ תומוקמ אלא דחיב רצוק ןיאש רמונמ ןיעכ רמנמ ל"זו (.ב"כ פד
"nsאוה הל ייק הדיר מ כ יוריבו .הרמונ  pהרירמנ לצו . a" n (s5 :א"מש ) ג"ונבו אנת ץע"פדב לבא ט'ק י"כב 

 ימאו ר"פדב m/3 )8 .ייל yu ביה ט"ק «v ע"פרשב לבא ו"ו יפדבו ד"ל ו"ו י"כב m (7 .:.ךורע ,י"כב היכי( נפה

 חי"ר ייפמ קתעוה )* .ארגיתא :ןאכ יציגיוו יזיפ ע"פדבו גייונבו םש סיד jy מ"ב ס"ש י"כב היכו 'ג דג יעמ חכומ ןכו

 :וילר vm) (!%  .(ינליוו ס"שב) מייבל
» o 

^ 4 
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 רתסאל ינש 'גרתב תמאבו Cip א"ח) רבמא ע"ייע
 ,ש"מו ימגינ ע"ייע my יגמינ ל"צו ימגינ יא 'א ,'ד
 י"שרו .גנטשיסרפ 'עו (QUO oT ינגוב ע"ייע דועו

^b35 :ז'עב D2ח"ר "פכו םהישעמ ןווכז  
(mw 78 yap»ל"צ] ינונגב  [ux3סקניפ  

 pw כיונו  bb" 'פסותהו ןהישעמ וב ןישרפמש
 — [אוה תועטו .6י[/סש

"p 3'3 ^» ןייע pn sm םשה ןמ pon יננ * 
LP 

  NVס"לב) ( seyקתעוהו  ^p lis p'bb5ומכ =
Colsר"לב  (ammiןידימעמ ןיא 'פב  

 = 6 ירתצ אנדגא איננו Cb "3 ןיאפרתמ 'מגב
 = הנעל אנדנא

 nz בוזא 6 אתרבא D) דג 'עב שרופמכ
 Eus ve» e רזעילא  'ר  'פכ .("אירודש

 זעלב אתנמ איננ B^ .אתרבאו

 רמא (*אהננ (" אתימא יאמ (.מ'ק תבש) םימ ןינתונ
 —  תואופרב .ילחתל אילעמ ("אהננ יאה nus ייבא

 אכילד ("אחריצ ל rb) יש וזחאש ימד
 o| משמושו אנומכו (''איננב יעיב 'ג לוניל
 ימורו י"לבו ענענ ארקנ לאעמשי ילב b^ .ב'א)
 וניבר «bj ה"יחא]|* | (ומוקמב ןייע אתנימ
 <  "ע אתנמ B^ אתנמ 'עבו אתנימ y" ענענ 'עב
 יצקועב ם"במר תעד ןכו שיע חיר B^ ייפע ענענ

 'ה תעד אתנמ 'עב יתאבה רבכ לבא ב'מ א"פ

 אינינ שממ ןינע ןכו Ammi אוה ONIUDN ^O על
 2 ינו :ט"ס "מינו 233 ז"עו .מ"ק ,ח"כק תבשב

 םש 9! איה sem הנוכנ כ"ג ל'נ (אקננ) אהננ
 לבא Minze אתנימ אלו Ammi איהש 5/53 אינינ
 RI'BN תלמב Cry ב'כד ביפ יאמד 07( התנימ ופלח
 < .ירפסב 325 ףוליחה הזו ענענב אינינ ופלחש ומכ
 .ןמ לחה «xy ט'לד ו'פר "רדנ 'ורי (" םיירופה

 5 C] ביצש וג"ח) לח ע"ייע הינונ

= WHanfseil (םובנקמ לבח איני ,אָגיִנ ס"לב N33 
 הצענו הרוק איבה !ה'ספס) ו"ספ ("ףוסב »23

 (" אינינ הברשקו ("ר דג הביבס הש עו ץראב
 - רשקו דחא אב CY פ'ר) pos win שירבו .קנחנו

 םיינע p^ .יטוקל רתב יטוקל רמא שיקל שיר
ownב'א) — .היינש םעפב טקלל  ^pי"לב  

 ויפ ךותל הליכאה snm לכואה ןינע תשמנה
 םהו םינקזה םישועש ומכ םעפ רחא םעפ הלכואו
 א"ה mw הז "יפ יפלו םיטקלמה רתב םיטקלמה
 b" לע ב"ר תנוכ ה"יחא]* (איה תישרש
 ןוכנהו הרג הלעמ :900/0/008/0000, 0/0000

 שפחמ b^ ל ע"לב שומ ןמ לעפנ .אוהש
 TD" רמאש המ הזו הדשב םיראשנה םיכנע רחא
 רתב יטוקל ילבבב ל"ר "ny הזו .ףיסב psa ןהש
 (תוחוקל לקשמ ומכ) תּושּושַמ 'יג יפלו ,יטוקל
 לכ ןייע שמשמ לפלפבו ששמ wb לעפמ אוה
 טאל טאל הכילהל לאשוהו ומצע ינפב 'עו 'ע

yyןקזהש אדגיתא ילזאר יבס םעט הזו שמשמ  
 רחא העישפ תודבכב ךלוה ולקמ לע ןעשנש
 :«w2^ ny« תששמ יכ 'למ אוהש וא העישפ

e»ש"ארה  qneםהיגיעו ןיפופכ ןיכלוחש  
 םהינפל לטומש המ לכ םיאור הטמל תולכתסמ
 ף'זרהמל צ"הא 'יפב ןייעו םולכ םיריאשמ םניאו
 ברע תעל םיאבש שמא 'למ תושומנ ש"מ לבא
 ןב ןנחוי 'ר :םש האיפ 'וריב לעפנב ה"נכו -- ע'צ
 ותסנרפ איבמו תושומנה (ןמ אצוי היה ירונ
 'וכו תושומנ ןנינת אלו :םשו .הנשה לכ לש

 — (ש'ע

 ימלשורי דומלתב wir S2 838 jb y'3p p) רש₪
 ה"יחא]* = .םהילבב דומלתב והננ ,ןנא ומכ
 — [נ'שו והינ ע"ייעו נ"שו אנ ע"ייע

  =( M3יסופה םשהמ ץובק יגמינ = יגנינ !:4
 «^C ז"עב ק"פד ג"רב (םינפב ןייע Buch רפס

 אכיאו םתויכז רפסב b^ םהלש ('יגנינב שקבא
 רילב איקנונ b^ ב"א) — .תונורכזה רפס ירמאד
 ר"לל ןויכ 4^3 ה"יחא]* | (תונורכזו תועומש

nuntiaפ"למ )35 ש"טע) סעלרעפ 'ה ש"מכ ןוכנהו  
 ךרדכ םיברה ןמיסל mis אוה 'ג ד"עפל לבא ל"נה
 ןיפילחמ ףוסב א"ה םהל רשא םייסרפה תומשה לכ
 (ינגוננ ל"גה י"כ 'יגכ וא 2273 כ"או ל"מיגל התוא

[unם"ימ ומכ ינשה ן'ונו 05<% פ"לב אוה  

(iיזיפ ריפדב הייכ  Dinם"ש יפדב היכו ינגינב 'ציניוו 'פדבו  "ssח"ר 'יפבו תיהאבו םיש י"כב הייכו ינגונב ט"ק  
 בוט רתוי ג"ונב (5 .259 צ"נלפפ ףעלו 1987 ,בייח סרילואוו ןייע )? .םינפב ןייע יגנונב וא יגנינב ל''צ nux ינונגב

aevi5 ( ירהנצ סייטב יציגיוו יזיפ יפדב לבא ימאו ריפדבו י"כב היכ yyירתצ . | *) אתרבא עייייעו ס"ש י"כב ה"כו 
 תבשב ה"כו ו"ופד ש"ארבו Vs ף"ירבו פ"א סיש י"כב ה"כו אתנימא ב"ה י"כב (* satureia. )5 .תלדב סיטב ג"וגבו

 החגנ תועטב ספדנ םש קר אנליוו ם"שב no ייפמ חכומ ןכו (* .(.ה"סקו .זימק רצ תבש םפייד) םייא םיש י"כב .חיכק
 ןאכב לבא חרצ יעב היכו ריפדו בייה ר"ל יב ,'א Yn יייכב הייכ (** .אקננ טייק ייכב (5 .אנינ םייש ייכבו איינינ ג"ונבו
 ר"פדב ה'כ ('* | .ונינפל ייל (** .ב"ה י"כב mes )55 .961 ציינלפפ )12 ,אינינ יעיב תלת יתיל iei (U .אתדיצל סיטב

viz)איננ טייק  pum)אהנינ האלהו יזיפ . 
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 .ב'פק דצ ה'דס ןייע "רחא 'ומוקמב "y" .כ'ק

 — La'b תועובש סננ ןב «p ,0'ופר)

 'פ ר'שהש ,ב"כ 'הנס (תויתוא (muy יפקננ *

 יה לאי bsp .לאומש שרר ןכ טעמכ

(Qsי"שריפ ןייע , 

 -Sehiff הניפס לש טרפב לגר «pi מ"למ) 03
 רכמ Xy) 2'2 הניפסה תא רכומהב 6

 ה"יחא]* — CN 'עב 'יפ סנה תאו ןרותה תא

 רחא ןויסנ ('א 275 תישאיב) הסנ שרד ה"נ פ"ר ר"ב

 — [הניפס לש הזה סנכ . . ןויסנ

 תואו אלפ השעמ לע לאשוה םדוקה ןינעמ) 03"
 Wunder, Erhabenes) )* 5^0  ידמב) מ"למ

pupil)א"לב םיסנ  spץובקב  poהברה  
ew3נ .ב'ל .'כ :ז"מ :ד"י 'ד תר כ רב ץיע ', 

 232,22 ב 5 n ב שי Dun :ז'ג הג
 'יחתפפ :נ'ק :םש "SUID :ח'צ .ז"צ .ט"פ
 Uo qus qe 'מוי in^p :ח'ק :ד'פ :'נ

ADOPT LOMA NOLITEאיב יב  in eא כ היכי  
 'ילקש ^ ive .ד" ^a :" :ד :'ג 'ליגמ
 וה ה םלכ אט CSI אם תובותב ,"
 : ט"ל :ט"כ 'שוריק א'ער ז'מ :א" 'טופ :ו"נ

/Dמ"ב  PD3^5 .ז"ק  :D^pב'צ :ב'פ 'הנס : 
 ^D 4^ ז"ע :א" 'וי רו ה .ח'צ ,ה"צ :םש ,ד'צ

"bim iy»p msאיל הדג .ץ"כס .עמ  
 ?A'y Yo ח"פס 'ומורת v^ :ו"י לי ע מ

 'יטיכב א'פב Insel vios) 'א י"לב אָסיִנ =) םכ
 םיבש ןיסנהו Cn םקרמ רמוא הדוהי 'ר ימגב

 [pa ייא .םהילע mne wn וליאכ ןתוא ןיאור

 -- ,אימוא יסנ C€O ['שורי] 'גרת (יה ,יי תישארב)

yw)י"לב "פ  vwי"רתב ג"וגב ה"יחא]* — (םיח  

 תווגנ bu" ל"צש ba איממע mw יסינג 'א

 םש 'ב י"רתב לבא תואסריג יתש וברעתנו איממע

 ל"צ (תוחפשמ npnynb) webs יסינ ^m קוספ

 יייע יסינ ppm אסינ ר"ויב הנוכנ הביתכו .יסינג
nnץובקה .ב'כ ,ה"כ 'מריל ;'ב ,ג"ב ;'ו ,'ב 'יעשי  

 .אמי יסינ 'ג ,'ט DUyb ;ו"ט ,ד'כ yw" 'גרת
 vy וילד ו'פ "עיבש 'ורי Q5 ד"פ הלח 'ורי

paw ponיטיגב ד'ויב .ל"צכו " bmה"כו  
 ,םיבש (ף"לא תפסוהב) ןיסינאה ב"פס nbn 'תפסותב

 - C nnen הנממ nom ('איניגב איגינ לבחב לבח
 רומזמ ט"ושב ה"כו ה"יחא]* 34Yn2) אמינ ב"א)

b'Dיא ב"כפר ר"קיוב לבא א"י " y'"y N32בס  
 וא איננ (un we ם"טב pum 'פ ר"להקבו 'ד

 — ['א גס ע"ייע דועו 'מושרה ס"למו אינינ

 יטו0 .המחלמ חושמ 'פד ג'רב Glund בלכ) ייננ
 ונשריפ רבככ ("ייננ דחו יפפ האמ רב 635

 02 ןב 'עב

 יאננו יאננ רב יבח :ו"'טק תומבי (שיא DU יא

 ע"ייעו -- אבוט יחיכש אזוחמב יבח רב

 ,יאנאנ

 zwergfórmlich, nauus 9220: , 99906 '1 י"לב) 032

(Zwergתודמב ג"פב  G5)םידומע 'ח וילעו  
 jp 9"ש ריטקמהו 'מגב 'מויב א"פב .('םיסננ
 'ב 'פב .םירצק םידומע b" 'ד םיסנגל תונחלשה
 ב'א) -- .הקדו הרצק b^ הרשכ תטנגה ג"ט) הרפב
 י"רת .םירצק םירבדו המוק רצק שיא m" י"לב 'יפ

C»קד וא  pmא'כ , CKה"יחא]* (סננ וא  
 ס"טב םש קר םינקז ן"יעה 'גרתב ה'כו סיננד ג"ונב

wmול םדוקד לע ביסהל שיו ללבת תקתעהל  
 papi י"כ ןילמ ךרע bn .קד תלמל ונייחו

vaםירבדה לכ לע תימצע התארוה י"לב הלמה ב"ה  
 ןימב ןיב ץראה לע החוכג םהל המוק ps רשא
 דע םילעו םיחמצב pa mu ראשב pi ישונאה
 תויהל םיסננ םיחופת חופתה יניממ ןימל וארקש
 ראש לא ךרעב המוקה לפש ןימ ותוא לש ןליאה
 :ח"נ תוכרב רוע w^ ישונאה ןימל .ל"כע םינימה

^vע"ייע ז"פ תוכרב 'פסות :ג"יד ט"פ תוכרב  
 : ה'מ תורוכב 'ג 'שרפ ג'פ רומא ירפס .פוקינדרב

 (טיפ רידמב) : 5 הדג .ע"ומב חפקו 'ב חפכ ע"ייע
 ז"לפ ר"ב ,(''וכו היה סננ לואש אבא רמאת אמש
 .סורפלירקמ ע"ייע bb םשו SN "nb ע"ייע
 .םיסננבש סננ ץובקה םשו סננ ןב וזחא 'פ ר"שהש
 D33& ר'אלבו םננ רצנדכובנ ןכ ארקנ יאנג ךרדבו
 App כ'רד 'תקיספ א'לפ יתבר 'תקיספ ןייע

vay)תרעה  nז"טפס ר"בב י"שרל םחוימבו (רעבאב : 
 הבקנלו .אמזרמ ע"ייע ג'ס 'ילוח םייח ילעבלו
 םירבדל .5 קרפ א"י 'שרפ 'קיו ארפס תסננה
 — b n'e'1, 'ודמבו ל"נה דימתו תודמ ןייע םירצק

Nnmתבש ט'מ ג"פ 'ירוכב םננ ןב ןועמש 'ר  

via on (!ריפדו ביה ט"ק . cunליצכו איננב איננ ימא  apos533 ןוכנל הייכ )*  vem v3יפדמו . mbהאלהו  

 דימהב ה"כו (* .שימו .י"ק m (+ .יג ןב עיייעו יננ ע"פדבו ריב ביה ו"ו bsp י"ככ ה"כ (* .התשו תב ש ב םיטב

 אלו ח"כ p נירדבא סננ jh לואש אבא אבוח הידסב (* = .סונג 'פריא ייכב םשו (" .ןיסננ םש תודמבו ה"מ ג"פ

 .ארדא (5 .ויתאצמ

sz HE Andla + EE. 
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 pen ,אלוכ ביסנ הוה "Yy m ב"פ מ'ב v ,הינמ
 'קיספ ,בסנו . . ביסנ mn אלו ח"עפס ר"ב .הל כסנו
 בס :'ק 'הנפ יווצב ןוהירמח 302 .א'צ דצ 257
 ר"שהש לעפתאב בס את יתבר 'פ ר"כיא ,הינימ
 Mp .ה"ק מ"ב (brew we ביסנתיא :יל ידוד 'פ
 "הי ןתנו אשנ ומכ דועו ער םש תבסנמ
 ע"ייע .תאז ימ 'פ ר"שהש ג"ע ז"לד ז"פ 'יעיבש
 ח קל דועו .ןיבהיו ןיבסנ ז"עפ 202p 0mm בהי
 יכ m. .תוכרב (אתתנא 20( ס"לב ומכ) הש א
 : ט"פ 'ירדנ .ג'ס :א"ס תומבי 'תתיא שניא ביסנ
 ,ג"יק 'יחספ 'תתא ףורצ ילב דועו אתתא ביסנ
 הברה ה"כו .'ד 'טוס s» vy .ז"מ ב'ב : ד"י 'ליגמ
 :'ו 'וכרב ןייעו (ביִסְנַא) לעפאב (בְסְניִא לעפתאב

"anא'כק .כ"ק : ג"מ 'ומבי : ג'י . UB mns 
 JUAY .ב'פר (n'y ^y GO 'דהנס : א'ע 'שודיק

piosתעלבהב 'גרתבו  jumגרת ןייע ביפ ' ^T 
 p" דועו — ם"כ ^ 'קיול ;'ג ,ו"ל 'ארבל 'א
 רפכ ,[ו]הובסא ע'ייע ,^ 'ובותכ האכהה לבק
 Epis האמ בסיד רוזג ד'פ .פ'ר ריב mm 'ג
 שרשה היה ולאכ ת"יב תוא תעלבנ םימעפ הברהו

RD)וא)  C03ורי ו"פ םשו היתאסנ ד"לפ ר"קיו ' 
 ג"פר ק"מ 'ורי ר"ע T'27 ז"פסו Y'y כ'ד ג'פ 'וריע
 ןנוברו יהזתסנ ג'ע mT35 מ"ב 'וריו נע א"פד

yiהיארהו ןאכל ךיישו ז"ספ ר'במ איבה תסנ  
 .הארקו yes) (nnb ר"במ) איבהש ינשה ןויצמ
 תובותכ 'וריב ה"כו .היירקו הי בם ג 255 'וכו

 ינש 'שעמ 'ורי ,התסנו הבוח ירמ יתא .ג'לד ט"פ
 ,הינימ התסנו רזח . . אסנ םנימ יעביא .ה"נד ד"פ
 = ב'כד ה'פ "יבוריע 'ורי ,ןותסנ ד"ע 327 ד"פר םשו
 = ד'פ תינעת v^ .ןול יסנו ארב יתא .ג'כדו ג'ער
 = mb ןייפנ אל עלב 'פ ר'כיאבו הייסנ אל : ט"סר
 (nnb םשו ,הידקפאו היתסנ ב"כפ יתבר 'תקיספ

mamהיל ] — | 

(fortrücken. npnyn (ןינע עסנ ומכ מ"למ nb 

 היחסנו 'גרת ('ט יד"י םיטפוש) ןיפכ לא והדריו =

 = יתומצעב שא חלש םורממ הכיא תלגמב .הידיב
 -- 6 החסנו [הנדריו nb] G^ ^w 2"( הנדריו
 רקיעה (jb גיס i םירב) םתחפנו הז מ"ל ב"א)
 ,ב"י יארב .קתעיו jb הקתעה ומכ חסונו אחסונ הז
 וגיבר 'יפ ןכו ה"יחא]* = m) ע'ייע «Gov ;יח
 ונממ ןיבתונש רפסל ןירוק יכה םושמו 'ד דר 'עב
 לעפהו 49- ע"לב אוהו כ"ע אחסונ רחא רפסל

 (אָסיִנ — םנ

 יִא םינקז 'ע וקיתעה ןכו .ןידדצבש ןיסינה : םשו
 וקיתעה ןכו &C€ ,ויצ ;'* א"ע םילהת

pueםש ןייע םייִא .בותכ ולאכ )5 ,יג יימרי)  
 ולאכ וקיתעה ?7B nro "ye) םיריצ ןכְו (ט'ל קוספ

xn»םייא ] — 

 TW! zwingen חרכה ונינע סנא מ"למ b38 =) םנ

 אלו gewaltsam entreissen) 123 הפיטח 'גרתב

 אלו 'גרת «nomm cpm) ימע תא יאישנ דוע ונוי

 'גרת €" "מ םש) םתזוחאמ םתנוהל .ןוסיני

 ומוקמ רקיע ה"יחא]* = = ,ןוהתנפחאמ ןוהסנימל

 (TT ונוי 'גרתו סנָא שרשה יכ ש"ייע) CAN 'עב

pnpy Grה"ב  p235ומכ ריתעה אוהו ק'דרה 'יגב  

 'ורי 'גרת ןוסנאי םוקמב ף"לאה תעלבהב ןוסניי

 אל .סונית אמלד (א'ל anb תישארכ) לוזנת ןפ .'א

seארקיו)  Go;סונית אל .'לקנוא 'גרת . 

 'ב א"י 'זחיל ;'כ ,ט"ב 'יעשי 'גרת סנימל רוקמב
 Eoo "E no ,ן'מ םש) ןוהסנימל ןכו

NDJ* (מ"לב ומכ ^b sie)לאשוהו .הלבק ןינע  

 eine (2 A2 "טפוש) מ'למ השא .תחיקלל

(Frau nehmen, heiratenנ לעפנב  ngומכ)  

(wt) ns7: תומבי 'Dד'ס הדנ , nbןושארל  

 .+ תקונית :ד"ם םש תסינ המכב .ה"מ הדנ יוכו

 ב"ער ה"ל wa" רחאל nb w'ys Yo םשו ,תסינו

 "730 ,םימעפ הזיא ש"ע nb לבא nb אלשב

 ע"ייע ן"ישב דועו 'וכו יולל תסינ ןהכל תסינ .א'נ

 ליעפהב ונינעש nme -- .ו"ופדו י"כ 'יג יפל 'ב אשנ

 תוקובא לש ןשע תלעה 'יפ אישמ ומכ איִסַמ

yvyהֶאּושַמ ,הָעָסמ 'א אש . 

 אבה ע"ייע ת"יבה תטמשהב בסנ ומכ DJ" ,אסַנ *

ADS 

3D) "GM (ומכ ם"למ NP)מ"לב  (ehmenגרת ' 
qo Ho oM5 תומש)  ap Gr»םימעפלו .ךל  

 חכשא ?CDU ק"פ מ"בד 'שורי ת"יב ms תעלבנ
 ה"יחא|* = .תסנ ע"ייע ןותבסנו ומכ ןותסנו ןילזוג
 םגרותמ | םיינוניבו םירבועב החיקל ןושל 55
 דיתעהו mm רוקמהו תישרש ן"ונב אביסנ 'נשילב

 ,ביסנ ע"ייע דועו נ"שו ןמגרותמה ןייע ן"ונ רסחב
 n3t^ .נ'שו ידכ ע"ייעו הבסנ ידכ .'ה ה"ר ל'זרדבו
 ע"ייע ביסנ פ"פ $3 4^ 'וכמ .הבסנ הררגא :א"י
 pap ןווה :א"נד ר"פ 'רשעמ 77 .םכש ,יאגבמ

 אבוה םשו )5 .'ג רעו יג רא עיייע ברע == רע — הרועמ גיהר ייפ ןכו )? nb. עיייע mb לעפמ nw» תסינ אלו (1

 ,םיטפושמ קוספה 3'2

;m ^ (תישארב 
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 pw 'וכו ןויסנ ידיל ומצע םדא איבי לא א'ער
 הזה ןויסנב יל by" םהרבאל ה"בקה רמא :ט'פ
 'ומורת (m Qvo^ רחא ןויסנ m פ'ר ר'ב יוכו
 א'פ ry 'ורי ,ימחתמ אוה ןויפינל ג"ע ו"מד ח"פס
 ז'ע ילבבבו ןויסינל ול הרכומש םימעפ vy ט"לד
 ץובקהו )0/53 ומכ) אנויסנ ל'צו ינויסנ W^ .ו"ט
 .'וכו וסנ תונויסנ הרשע .ו"ט 'יכרע ר"מ ה"פ תובא
 ייטפשמ 'וחנת .'ימעפ הזיא םש "5 לעיפב לעפהו
 םיינעהו . . םירישעה תא הסנמ ה'בקה 'ח "פס
 ילהינ הייסנ את .ו"ט ז"ע לעפב qms הסנמ
 ופְנִמ :לעפתא םשו ךל אניסנמ א'ער ז'ק 'דהנס
 ye me תובא byem ,יל תיסנימ אל תאו יל
 pb" 'גרתו — 'וכו םהרבא הסנתנ תונויסנ הרשע
 ,ז"ט ,'ו 'ירברל ;'ז 4^ תומשל 'לקנוא .jy אתיסינ

DU) "NOYD *גרת (המוא ' "vםיסרתפ 'א  

 'א "v םיחלסכ 'גרתו ^C ,'י תישארב)

 QT) יא

(Molke) ?2?D2יחספב ןירבוע ולאו 'פד ג'רב " 
 םושמ ב לה תא ם ט מ ₪ מ (א'עס בימ)

 ןיבישומ PH ip qui הזיא 'פב .אבלחד יבויסנ
 ןיא 'פב ,ירתותו (*יבויסנב יגילפ יכ 6 חיפ םיב)
 יבויסנ אכיא 6ה'ל זיע םירבד ולאו 'מגב ןידימעמ

NOTימייק . ^b ^bןואפקמ האצמתמה בלחה  
 איהו א"יגשמ nnb י"שרו ה"יחא]* .הניבגה
 ן"יקלומ איה איהו Molke = mesgue תנשונה צ"לב
 לעפמ יוועל 'ה תעדכ רזגנ ילוא ,ב"נש ק"הע לש

vbפבו הניבגו האמח ונממ וח ק ל ש בלח וגייה ' 
 ולוקס אוהו בלחה תלוספ י"נ b^ ךשנ הזיא
 ו"רריפ שאה לע ץמוחו הביק oy ותוא םיצבקמש

maר'לב אוהו כ'ע  serumט"יאלבו  Molke 
— [siero 

 ייפ ('N2D) אָּכְסִג םשהו q55 םע ףדרג) 302
 תנש השא המב 'פד 'מגב Gewebe) הגירא

 אכסנ, 'יפ ,יגילפ אל אמלע ילוכ ("אכסינאר (ט'ג
pemארמק .תלטמ ('אתקור ('תכסמ ןושלמ  

 תרמאק יניימה ירת היל רמאקדמ םינתמבש רוגח
 ארמקו הלילכ b" ,אוה אניימה ארמקד מ'ש
 תוילגרמ ןהבו תובוקנ בהז לש תוכיתח תוכיתח
 אכסינאד אצמנ םיבקנב ןיסינכמש pinna ןרימעמו

T5 = ְחַס בנש 

mm ןינעב ה'נכו -- ('רפסמ קיתעהו בתוכ ze 
 ליכא אוהו אחסנ הימיא ילילג וידי 'פ ר"שהש תפ
 שרד ו"פ פ"ר 33 -- C ליכא אוהו אחסנ הימיא
 ;א"י ,'ו 'רזע לעפתא .ןוחסנ א ט"כ ישארב) 3:5
 ג"ע מ"ד ג"פ 'מוי 'ורי ראותהו -- 'ט ,'ז 'תסא 'גרת

pspיוס יימרי)  :C2ףורצבו החוסנ  ny"הקתעה ןינע  

momב"פ תבש :לעפאו ליעפהב . wp" mp 
 :םש תבש .ותעד mon ד"ע י"ד ו"פס תוכרב 'ורי

nbג"נ "טיג ,היתעד : DONכ "חבז ,היתעד ': 
 יחסמ יחוסא ב"עס ה"מ תבש היתעד nob יחופא
 np טשפומה םשהו 'ה חס ע"ייע דועו היתעדל

ye =ינחסינ :ח"כ 'וריע -- ז"כר ,ג'חב ע"'ייע , 

 — jp3] ע'ייע ס"ט ינחסינדב .ג"נ "יחספ

 'גרת Gaahnen ריהזה => ע"למ ל"נ) np רצ
 (איכ s ילשמ) ןונמ muP ותירחאבו | =

 ואיבה ןכו ה"יחא]* ,חסנמ sm ('היפוסבו
 אוהמ יתעדי אלו יתאצמ ךכ :םויסב ןמגרותמה
 רשא moneo ?/53 ומכ אוהו ל"נה ע"לט yi ב"ע
 ןייע pus מ"ל תנוכ םימכח שרדמ םג הקל ונממ

 — pus] 'עב ש"מ

 -frei wil לבוקמה p^ םשה םוקמבו ליעפ) ביִסָנ
)118 6 Gabe, d. i. das Angenommene 

  "anאלפל ,(גיכ יביכ 'רקי) ותא השעת הבדנ
 םכיתובדנ לכ רבלמו (א'כ סש) הבדנל וא רדנ

 ( i33 DV,א'יל ידמב) סכמה יהיו 'גרת ב"א) -- ,(חיל

  omm 05.ח"ל .ח"כ םש דועו ה"יחא|* | (אביסנ
— Q3 r3 P תסכמ 'גרת ןכו א"מ D b 

— [3x3 ע"ייע 830) 

^T (der Fürst איִשְנ ^b (איִיָשְנ ומכ NUDI* 
 ,אייסנ ןדוי 'ר ד'ע ד"כד ז"פס .'יבוריע
mesa "vי"ד ו"ם  j'yהייסנ  "pbט'ק י"כ ^3  

 = אָתּויִסְנ טשפומ ?DU .ש"ע סוולקנ 'עב ר"פדו
 'ורי -- .ג'ע c3 ט"פס 'טוס US" (אָתּואיִשְנ)
 האיסנתא ע"ייע ס"ט D3"& אתא : ג'עד בפ 'ליגמ

vm)ה"לש ), 

Versu- הניחב wy הסנ לעפמ) ןויסיִנ qT752* 
  (hung, Prüfung'וכרב  :'Dונאיבת לא

rp mus ןויזב ידיל אלו ןויפינ ידיל אל, .. 
— — 9 —À— M —————— M —————————— 

oa (!הז וחקל םייסרפה  nagka "xnוב ראתל  ponאטסיפאה  jyדועו 191 טיח גימד עיימב לעגטיפש יה שיימ  

 כ"ג T5 (* .א"נ אתווצא יע ךירעמה ןייעו (האשנ) אשנ nam .א"צ רצ כ"רד יתקספבו (? .170 ןאקיסקעלדנעצ ישסוי
 = אכסנ ייג לצא ח'יר ייפב היכו ט"ק י"כב ה"כ )$ .אבויסנב גזונב (* .ךורע י"כב ה"כ i) .היתיירחאבו ג"ונבו ןמגרותמב

 ריל יו vi33 ה"כ (*  .תכפמה חייר ייפבו ךורעה םשב יה קיסס דיפ b nav nm^ זיואב ה"כו o) .ד"וי ילב ע"'פרבו

 ,סש י"בבו ונינפל 'יארכ אתקורא ל"צו אתקורי ב"הו ט"ק י"כבו אתקוד פ"טב ע"פרשב לבא OK יפדבו 375
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 753 — ַּסְ
 ונייח רמימל ייבאד bp pas רובס 625 —z | ןתכאלמ ןכ ('י ב םיכלמ לש טנבא תכאלמ ןונכ
 'מכב תודעה תועובש 'פבו .אבא 'רד ("אכסינ | ןיב 6ןיאצמנש תלטמ אתקור .ןיטוחב תושעיהל
 אבא 'רד דחא דעב ןידומ לכה C275 הז רחא m | תוילגרמו תובוקנ בהז לש תוכיתח ארמק ןיב אלילכ
 שי 'פב . .הירבחמ (" אכסינ ףטחד ארבג אוההד | תכאלמ ןוגכ ןתכאלמ תאצמנש C תלטמב תובוקנ

mooאתייחרפמ .רוע לש רוגח 'יפ ('אקיסר תבהזומ  | ponoרוכב ינב ינולפ שיא רמואה 'מגב  sw) 
 ןיוכמד רשפא אכסנ 'יפא רמא Nob בר OP) | 6תופדועו תואצוי תרז תרזכ ןהש תוכיתח
 אל mp5 'מגב ילע ירה 'פב תוחנמב .("ויתולקשמ | טישכת ("וירוח א לר ונימילו ולאמשל ונממ

annףסכ רנידמ תוחפי | רוסאו טישכת תכאלמ וניא אל יאו ירשו  ("Dר"א אכסנ אמלירו  
 תוכיתח 'יפ (Ww — .('עבטמ רמאד C yos | 'ר רמאש nn )8555 וניא יכ תבשב וב תאצל
 י"שריפ 'ייעו ה"יחא|* — (בהז וא ףפכ לש טרפבו | רחא qon תעבטב (רומעה ףוסב םש תבש) 'ימחנ
 יא ונמט לעפהו platte = אטלפ זעול םשו 'וחנמב | ךלה ילכו ילכ לכד 'רמאק האמוט ןינעל המתוח

nsךסונ םדא ד"ער ב"ד .א'פ 'וכרב 'וריב | ךרוצ המ םתוח הילע ןיאש תעבטו ולש רקיע . ("pb 
 ע"ייע px w25 jo wx 'יגו .תוהש y" םלופבו לועב ןכו .המתוח רחא ךלה ךכלה הב שי
 — .[יקננא םש) קרוזה 'פד ג"רבו ,('"(א'ער co םש) השדעבו
 טוח, 'יפ ארתב אכסינב ודיב ('' ודוגיא m& 6 ו'צ
 ןכרקל phos sem .ךופינל nw 75 ךֶס | הייחא]* = ,'נרואה דיכ ודוגיא ןיאש ףוסבש ברעה

cחיר 'יפמ קתעוה הז  en)ףד :נלוו סישב  Trankopfer Crתבורקתל דועו  G'yץמוקה 'פב  
spec un bw "emייפל היאר הזו א  NÉY | scsמגב ' namםיכסנה תא לגפמ  am)ויט " 

du 24 23 ,, ^ 

 (bsN ךפנ רמאנ דועו ה"יחא]* — .(" םימי \ .וניבר ירבדב ןייע תמיש ילב םגרתש ל"מר שובש
 T mo דע Q3 ז"ע y" ז"על ךוסינמ (דיחיב קר ו ]^ ךס עב dur ליעפהב ךסנ לעפו

 .'מ wo .תומשל 'לקנוא (m2D 'גרתבו אתכסמה
gm» 102ע"לב ךסמ םע  ^b JLדמבל :א'מ | םשהו קצי ' ,m'2ץובקהו 'ז  psp)מ"כ 'רמבל  

Geschmolzenes 12/17 N2 2^3 20טשפומ םשו א"ל | לאשוהו  qipoד'ל 'כוס ןברקל (א , 

 y'"y םימה Tio : ד"גד TE 'כוס 'ורי :ב'מ | gegossenes ףסכ לש וא תכתמ לש הכיתחל
(Metall, Silberbarrenרחא רשע | א'צ תבש) ץינצמה 'פד ג"רב  'yםימהו ןייה ךוסיג ג'ס 'יחבז .קסע  

oyביצו  GUאהו  SDNאמ א ל ח םוקמ ") | "en75 ,ה'ל 'שארבל 'א  pouאימ ךופינו רמח  
 D'Y p'D ר"ב mo :'ב "ינעת ןיכוסינ ץובקהו | לזוגה 'פב .("אכסינב לקשו gps יעב יאד
 vy תבורקתל \'ג איִיְכּפיִג 2^ .ו"ט 'דמבל 'א י"רת | ןאמ יאה CUY ק'ב) םינלזגה לכ ךומסד 'מגב םיצע
 ,ב"ס 'רהנס .ךוסינ הימש אל לגרד ךוסינ :ו"נ UP | ףופב .ינק אל יזוז הידבעו moine אכסנ לזגד
 P4 רוטיקו חוביז י'פ 'הנס 'פסות :'ג 'ותירכ .ה'ס anb | CT רזעלא ר"א ("אכסינ אמיא CUP תובותכ
 'תפסות ה כי (D טשפומה םשח ןכו 'וכו ךופינו | עמשו ריזנ ינירה רמאש ימ 'פב .עבטמ וב בותכש

Cv»אכסינ לבא  ") a5ליעמ | ג"רב םיתבה תקזח 'פב ' oni aeח"ט 'כוס ןברקל ('* לעיפב ל ע  : 

ow )'ךורעה םשב םש זיואב הייכו תילטמ םוקמ לכב חייר ייפב (% אצמנש חיר ייפב (? .חייר ייפב היכו ריפדב ןוכנל  

 אקיפיר ליינה ז"ואבו אקופיר הייר ייפבו אקסיר DP ייכבו יב קפר ym ביה יייכב היכו הקופר גיונב )* .תלטמ עיייעו

 = = wu crm ט"ק ייכב ba" ריח,  5( n'3 יילו זואב היכו )5  .םידגבה וב זוחאל (Qum לכח (à, àj "למ לינוי

 " ( n טישה וזבו (ינליוו סיישב) הייר ייפמ קתעוה הז לכ (* .חיר ייפב יילו וירחאלו ע"פדכ ז"ואב ה"כ )7 .חיר ייפבו ז"ואב

 (ב"ה טייפ תבש 'לה) םייבמרהו י"שרו .שיע יג רמק יעמ הארתש ומכ ייגוסת ג'שר ייפ הזל בורקו ש"ארהו ף"ירה ךלה

 < יריאמבו שיידב י"שרבו Dub י"כבו שדע ya היכו )! .םש ns ייפמ תכומ ןכו (% .ףסכ לש הכיתה ןינעמ אכסנ ייפ

 .קיתעה (יא דומע mo ביצ ףד ow סישב) םשמ רשא הייר nea ה"כו )75 .ודגוא אלהו ג"ונב ('1 .אסרעב inim p שיע

 ע"פרשבו potui ר"פרב היכו )/5 .אכסנ 333 ('+ .אכסנב לקשו היל עקפמ ג"ונב )!5 .שייע 'ג mon יעב ושוריפ ונובר

 תדמ גיונבו סיש י"כב neo (5%  .אכסנ ע"פדבו ביה י"כב «né ('%  ,אכסנ גונב )!5 | .אכסנ גונב )19 | .רזעולא

 . ארימג דע 'ובותכ ןויצמ תועטב טמשנ בייהו טייק י"כב )** ,האבה הרעה ןייע רזעילא C עיפדשב לבא ריפדב )39 .ויתולקשמ

 י"כב הייכ (% .יקננא יעו (.א"ק ביח) יב סלב עייייעו םישרהמ ייגב ןוכנל ה"כ )7? .איר רמא דע רזעלא ריא ןמ ונייה

 .ויכסנו םש יוחנמב לבא דיימ ייחבזב n )?* snm עיפדבו יו םוקמג דיל ייכב לי'צכו yu ויו
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 ומעט והזו רוסא ותצקמו ("רתומ ותצקמש
 םילקד ןיביכרמ )25( ביפס) ("'יחספ ד 'תפסותב
 (בותכ ינחסנ ב'א) — ,םויה לכ םיחספ יברעב

nns)ילבו  peoשי  manoש"פרב ה"כו ינאסנ  
 'יפמ חכומ ןכו D) תוא :דינ דצ יוריע ס"ד) ינאסינדב

 TY םש פיד י'פע) וקיתעמ ינאו א"בטירה דימלת
vaםתה 5" ח'רו י"שר ^3 (שבושמ אוה א'בטירב יכ  

 ןסינב ןיטקלנו ןירמגנש ןתוא ושריפו ינאפיגדב
 ןליאב ןילשבתמ ןניא םלועלד ןלושיב רמג ונייהד
 ןתואב לבא לכאמ תובושח 'כיפלו ןיירפ רמג ונייהו
 רחאל אלא ןיטקלנ pss ןהיביאב ןילשבתמ ןהש
 שיו לכאמ תובושח iyw תוינפכ ןטקל םא ןסינ
 'יפאו ןיבושחה ןה ינחסנד ןישרפמו ינחסנדב ןיסרוג
 ואלד תוינפכ לכא לכאמ ןיבושח ןהבש | תוינפכ
 py" ןושארהו לכאמ יבישח אלו יעירג ינחסנד
 ינאסינדב וא (ךורעה ייג יפכ) ינסינדב 8^2 כ'ע 'וכו
 ח"ו b»! ("ipus^ ןירמגנש ןירמת e^  ל"נה
 "א ןפינ שדחהו ,ש"ע (ינליוו סישב| : ח"כ 'יבוריעב
 .ב"י 'טוס .'ט 'ינעת GU :'ג mu :ז"ם תבשב

"vד"פס ינש 'שעמ  muג"ע  v2ר'קיו א"כפ  
 — [ותלוז דועו יתבר 'פ ר"כיא כ'פס

 תור תרמל לאשוהו הלוח (spp ס'לב) םיסָנ ג
"y! krank, missmuthigרס (םינפב "ייע  

 (jp "m Db 'גרת C7 4€« ;גימ ,יכ א"מ) ףעזו

 ה"יחא]* | .םיסנ 'גרת ןתנוהיד ('ג ייכ א'ש) בצעי
 bbinm ס"לב ומכ לעפתא sm סיִסְנְתִי אמלד 125
 'ג ̂ ב"'של ;ר"ל /5 א"ש 'גרתב סיסנתא ה"כו
 pw (ובצעתיו 'גרת C0 ,ד"ל 'שארבל (בצענ 'גרת)

 (ףעזב יגרת) '* ,ז"מ 'ב י"הדל ;(ובצעת (mm 'ה ,ה"מ

 ליעל y" םיסנ ראותה תארוהב ליעפ ינוניבו
 בורקו םיפעז 'גרתל .'ו ,'מ 'ארבל ןיסיסנ ץובקהו
 תקתעהל "i ,'ד 'תסא nno .ע'ייע 35 תארוהל
 יתש וברעתנ Cvm יליגמ ןייע הרבע ילמ) .רבעיו

 תומוקמה לכב יכ הנמאנ יתעדו סנבו ססנו תואסריג
 היארו 033 an" רקיע npn בצע תקתעהל ל"נה
 ונממו (ו"כק (m סנב 'עב יתאבהש םימוגרתהמ
 פ"למְו Oum יתליכמ ys"  .זיט 'רומת םיסנב םשה

 טמשנ םירפוסה תעידי ןורסחמו D33 'עב 'מושרה
 אסיסנ ,ססנ תירופ הלמ תויהמ םנב ןמ :ת'יבה

 דנש = םיִסָנ * - ךֶסָנ

 v3 r'y) ןייע ז"ע תבורקתל ('ב .א"ע ov : ט"מ
 א"ער ג"ס א"ער : ב"ס "20 :'ע OD ,'ב רצ ע"ייע
 .א"מ תבש לעַפב ye ע"ייע yp'3 ב'ג "טיג
 ןיכסנתמה םימ .ב"כ npo" ל עפ ת ה .יכסנמ אל
 ל עפ תג .ןיִכְסינה םימ :לעפנה םשו ,חבזמה ג"ע
 :א"ע ry לעפתא .ד"מד TO Up 'ורי ךסנתנ
 Bins" ט'כ ,ה"כ תומשל 'קנוא 'תב mo ָךַסָניִא

 — [ךסנתי «t m 'מבלו

 Ol.2 y'bs ip םילב ןושאר שדוח םש) 102
 םירמת ןימ 'NJD וגממו ביבאה שדוחה אוהו

 לכב 'פד D3'1 (םינפב ןייעו ןסינב ;לושיב רמגש
 0( נ םי נד ב איהה «snos cn» m ןיברעמ

i103חספ) וגהנש םוקמ 'פד " Cao oS Cv» 
 ףד Ye 1213 תולודג תוכלהב B" .ץק ('ינסינרב
 ל"צ] (ירפוג) והל ורקד (*ינסינד תוינפכ , (ר'עס יז
 אלד ןויכו ץעה ירפ ארוב ןהילע ןיכרבמ (*[ירפוכ
 b עויסו ."והיריפ ונייה ("אנירחא אריפ ידבע

^bליא 'ר 62/2 'יחספד אה  yp Cgא תיינפכ  
 אמלעד vp ינסינדב אליא 'ר ןניקסאו אתעיבשד
 םה אתיינפכ א'פ .היב ןנירק הלכאלו וירפ רמג ןה
 שיו ןילכאנ םינטק ןהשכו :C35 לקד לש ירפ
 ןיקותמ ןהש םירמתכ אל לבא םירמת םעט ןהב
 טעומ ןמזל ולידגישכלו דבלב הליכא םעמט אלא
 דציכ mms ךודל םינהמ לבא לכאילמ ודספוי
 תא ארב ךכ ונוצרכ םלועה לכ ארוב םש ךרבתי
 חילצי אל דחאה ינשה ידעלבו הבקנו רכז םילקדה
 הבקנה לקדה ןמז עיגהב ןהישעמ אוה ךאיהו
 ןירמתה ןיידעו הירמת םע הלש תודבכמה תחלשמו

qnץקועב ןי כיבסמו תוינפכה ןיאיבמ םישדעכ  
 תודבכמהו רגא הל ןיכרוכו ןתוא ןימהזמו ןהמ הדי
 דבלבו .ןיאנ תוריפ האיצומו תוחילצמ הרמת לש

sowרחאת  porאהשת םאש דחא םוי 'יפא  
 ןתואו לקדה תוריפ woe דחא םוי לקד תבכרה
 םאו וחילצי אל הבכרה אלב ורחיאש ןירמתה
 | ה"בקהש לע ןסינב ד"י םוי הבכרה םילקדה וכרטצי
 ןיכירצש .עודי רבדהו לארשי לש ןנוממ לע סח
 'יפא ןמז רובעי םאש עודיו 7^ DU ותואב הבכרה

ovתריאמב ונורוה וניפולא ךכיפל ודספוי דחא  
 pv םויה לכ םילקד ןיביכרמ (ב'עס vo ייחספ) םיניע

m (!טיק ייכב ןוכנל  Yaיא  (mpiרב ע"פדבו ינחסנרב סייש ייכבו ינחסינדב גיונבו וניצנוש יפדב ס"שב היכו דילו  
 סייטב ןאכ םג ע"פדבו bean 'y י"כב n/3 (5  .אעליא גייונבו ח'יר 'יפבו ס'ש «vi היכו (? | ,ל"נה י"ב ייגכ ליצו ינסינ
 ג'יהב )5 .יב רפכ ע'ויעו גיהב ה"כו (* .ינחסנדב ג"הב (+ .הטמל ןייעו ינהסנדב לי'צו ינחסנרב ew ס"ש (v3 ינסינ רב
 ע"פרשב לכא ר'פדבו ט"ק ייכב היכ (5  .ייל ביה י"כב )* .2 הרעה ןויעו bus יייכבו ח"ר ייפב ה"כו (? .ינירחא יריפ
 ראיב אל 120 ףעלל צ"נלפפבו )!* .םיחבזד ם"טב עיפדבו טייק י"כב הייכ ('' .ריפדו ביה טייק י"כב היכ (* .ןיביבסמ

 .הלמה םעט



El 

e 

 תיברב npons ג'ונבו ןמגרותמב nmn'5 ה"יחא]*
 nim םינינב רתיו לַעְסִּתֶא p אוהו בקעי

 — [וניבר ירבדל pb יעב איבהל ףיסוא

 הריגמב הכיתח pay si מ"לב ,,= ע"למ e^ רַסְנ
Abgesügtes, bU ע"לב תֶרּוסְנ םשהו sügen 

  36ק"ב ףוסב  UDףא (ם"קד "מ

 לעב לש (*(דיחיה) תרוסנה ע"פדבו ('תו רוס גה
 .תיבה  ^pותוא  (pon.הריגמב שרחה איצומש —

 ב"א) ; unma 3nסו ל אימכ .הרגמב
 סשהמ לעפה הנוב 'גרתה הז ה"יחא]* = (ןירסמב

  cepנ"שו ע"יע  mmאיבהל ב'רל  "nכצח
 םילהת)  (Croתומש) 45" ,רָפָנִמ " Gv» aי"רת

 'רקמב .בותכ ולאכ רֶפְנו 'א " "bו"פ ר"בב ה"נכו
  bb yyםשו  n'esיףוצרפ ויד ע"ייע ד"יפר ר"קיו =

"wfב'ד א'פ תוכרב . ryיהמחה  nvםוו יייעו  
 "< «mm :ט"מ 'ומבי .אגרח 'עב ב"עס 'כ .ילבב
 ח"'כד .י"פ 'דהנס 'ורי נ"שו 6ו"ער sU זרא ע"ייע

  ivלעיפ .ש"מו ש"ע  vרסנמה שרחכ ב"עס 'כ =
pb BD 23.83ה ליאשהבו .'א רמח ע"גלע  

 הרוסנה הכיתחו תובוט םינבא ירסנמ אקו ;ה עי בירב

  ,'א OD ע"ייע .ט"מ תבש (ny דיחיב הארקנ
vורי א"לכו .תרוענ ע"ייע ד"ע ו"ד ד"פ תבש ' 

 Ico תשמ ינפה לבא התרוסנ ארהכ :ז"לד ז"פר 'יעיבש

1 ̂  
i 

 = ןץינעמ אוה א"פ יפכו ה"יחא]*

 = = [רשנ ע"ייעו רשונה ירפה 'מולכ אתרושנ ומכ 'יפ

  (Greit, Tafelתיבה תא רכומה 'פב «£ Y(ז'פ =
 .ןחלשהב .םירסנה תא רכמ אל ץחרמה תא רכומה
 B") ןמגישש ץחרמבש םירסנ "מ יילכב ב"כפ

yp mmoבורמ ץחרמבש שיש יבג לע ןימישמש  == 
 == ותיל אלד (ב'ער ח'צ תכש) קרוזהד תולגעב .םוחה
 " תומא שמח לש םירסנב איבי sov ^b (*ארסנד
 6 תוקודס N'b .תומא ^ לש שרק ןהמ השעיו
 .רוסמב תורוסנ
 ט'מד Ye "bpw 'וריב דיחיה ה"נכו — םדוקה 'ע
 \ ופסוא :ח'עד ב"פ 'גינח 'ורי ,רפנל רסנ ןיב ר"ע
 תבש yv ,ןירסנב ןיפוחמ ,'מ תבש ץובקהו רסנב
 (yum םיבבש 'גרת .ןירסנה תא ןילגמ ,ו'ד ג"פ
 CON) ,ה אמל 'גרת ןייע דועו ןיחוול ירפנ 0 יח

n^ש"ע שחנד ןירסנ (ל 0 אימ) ינרס 'גרתו -- 'כ  
[p^r "wb — 

?23 — D'D3 1 

 דירפהל תועטה ולידגהו .הלוח תארוהל תלגרומ
 ךורעבו יסיס ןב בותכל יסיסנב תחת םיקבדה ןיב
 הזמו -- יסיס רב ע"ייע יסיס רב (ה'מגר b^ י"פע)
 יתאנשו 'פ ר"להקב ןישיב ןיסיסנ תלת כ"ג הארנ
 דחאה ך"טסה תעלבהבו ןוגי ינימ 'ג b^ םייחה תא
 ה"נד ר'פס ינש 'שעמ 'וריב ימח תא תיל ןיסינו
 ריכיאבו Y3: יוכרבב) רעצו באכ הארת אל bp" ג'ע

 — [ש"מו איסיס ע"ייע yn — C qvo» ^w יתבר יפ

 'ורי 'גרת (םדוקה ע"ייע הלוח ס'לב (p^ םיִסָנ ל
nom (Ooביכ יקי .תלבי וא .ץורח וא , 

 יוניעד ג"ונבו ןמגרותמב n'5 ה"יחא]*
 ומכ pan כ'או אמכואב ארוויח .ברעמד ןייקל
 ל"נה ס"למו וניבר "ג יפלו .ללב לעפמ ללבת
 ילוא אוהש ל"נ ןכל הלוחה pe ליבגה sow השק
 (אתענו אתאנ עיייע יחבש nD רשב nacus דנעצ 'ל

MA ב"כ) 

 צ'לב mam : תלבי םש 'קיוב י"שר זעול ןכו
"Warze = verrueכ"ג אוהש (ססנ ןמגרותמה ןייע)  

 וושב לע תרתי ומכ אוהש יחבש תמה רשב ומכ

sm pos ymו"ק : [qr — 

 -for םוקממ הרסהו הקתעה ןינע מ"למ) עָסְנ
(Gückenח"פר 'טוס 'תפסות :ב"ל 'טוס  

 :'ח ב"ב עיסה ליעפהה נ"שו 'א עס 'א אס ע"ייע
 ב"פר ה'ר 'תפסות : ב"ל 'דהנס ןייעו ז"מ ה"פ 555
 א"מפו ח"לפ ר"ב /& אש ,האושמ DD ע'ייע
 א'פ 'ליגמ àv" עַסּוה לעפהב 'וכו ןמצע ועיסה
 הרסהל לאשוהו -- vy ז"מד 38 תוירוה 'וריו .ב'עד

 ה"פ 'וכרב Y^ (תפיח 'עו (nb» yy בלמ וא תעדמ

Yen) vy U^4עיסה ד'ע י"ד  anysינעת 'ורי ' 

 העסמ אלו :ז"סד ד"פרו ג"ערו ב"עס ד"סד א"פ

 ר"מש ,'א אס ע"ייע ובלמ עיסה .ו"פ 'יבוריע .יתער
 םשהו -- ןבלמ רבד ועיסי (ו"ט דיי תומש) YD כ"פ

 'יבוריע 'ורי ,ה"צ 'וחנמ (היִיְנֶח וכפה) הָעיִסִנ טשפומה
y xus omתליכמ ' wmלבא — שדוחב 'פ  

 האיסנתא ל"צ העיסנ התנע :ןורכז ןיא 'פ ר"להקב
ny 

pb3ןינע ירוסו ר"אלמ)  mbyלאשוהו  
 heizen שא הלעה 'מולכ שא תרעבהל | =

Feuer aufsteigen lassenהקשנ שאו 'נרת (=  
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 b םדוקה 'עמ רקד תציענ p" הריפח ןינע) ץיִעָב | תבש 'וריה שרפמ ןכו (uvor אלו) (mop םא יכ 2

 לכב 'פב .stechen, stecken) ץעד ומכ "פ) ץעְנ

 (.א"כד 3B 'וריע יוריב הייכו : דייל (y ןיברעמ

 ק'ב) namb 'פד ג"סב .ץוענו שולת אוהש ןמזב
 € (vb לאעמשי 'ר 'פד .ג"רב תוחנמבו (ביעס ביפ
 'ת י'א העוערזגו moms וילג .ץענ
 רקרב הייסכימ Cn הציבד "רב .,6תואסרפ
 'גרת G^ m» meis הצרא בצמ now ,(' ץוענ
 א'ש .ץראב הכועמ ותינחו [אעראב] ץיענ אמלוס
 ליעפ ינוגיב אוהו ה"יחא]* — .אציענ 'גרת (ז יו"כ
 ונזאב תתנו 'א י"רת ..'ב ,'ב ש"הש 'גרתב ה"כו
 חנצתו Cann .הינדואב | ץוענתו 0^ v8 םירבד)

([spitzzulaufender] Grabenה"פ ןיעמב ) 

 àY' 'ורי .ש"מו Gneyp a0 םודגה ע"ייע וב התיה

 ורתי 'תליכמ .('סלבדרא ע"ייע yy mu ה"פס
 לוקב ועייסמ ה"בקה mm ד"פ שדחבד אתכסמ
 דחא לוקב עמש תא pop ר"שהש sb ,המיענבו
 ךיחה תמיענ הליאשהב my -- 'וכו תחא המיענב
 n'3pn הנש םירבד 'גב ד"פס נ"רדבא (" םעט ונייה
 'וכו הארמבו המיענב .לוקב nm הז םדא ינב
 — ['וכו הזמ הז א"ב תומיִעְנ ה"בקה 'ניש אל אלמליא
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 יפ .ר"להקבו (רענש ע"ייע) ז"לפ ר"בב ה"כו תוצמה
 יילוחב Cni 'יעשי) םירענ שרדנ ןכו .רפעה בשיו
 ע"ייע YD: 'טוסב ג'כ ,'ב ב"מ םירענ דועו .ד"י

 - [:ט"כ מ"ב y" 1 טשפומ םשו .'ז רענ

 -um בוברעו השיחב תארוהב םדוקה 'עמ) "922
(rührenתורהטב 'ב 'פב  GU»תלובט התיה  

ovתפט 'מגב רשבה לכ 'פב .הרידקה תרענמ  
 הדוהי 'ר ירכד ןיארנ יבר 'מא 6: חיק 'ילוח) בלח
 .בבריע אלו שחיב אל p^ הסיכ אלשו רעינ אלשב
 תברעמ תרענמ 86 ט"דסב i'm ^b ןכו ה"יחא]*

 < "מעפ הברה 'ילוחב pen .ש"ע ןילוחד הז איבהו
 יוגה רעינ אמש vy ט"לד א"פ ז"ע v" .ש"ע
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 ןינע (wy מ"לב wy qe לעפנ אוה רעיִנ =) רענ
 אצמ (םינפב ןייע ע"למ TW»! rege תוררועתה

 יעב p" (.ב'כ תורוכב (oy vy רועינו ונימ תא ןימ
 ןויצמ m ראובמו נ'שו ה"יחא]* (CN רע

 ראות אוה רועינ ,רוענ יכ ל"י רועו ש"ע 'ורוכבד

 sich emporriehten תוממוקתה b^ ;* יברע לעפמ
 (AMD OmU הזמו wach רע 'יפ (BY ס"לב הזמו
 - יורי הלילב רוענה ד"מ Ye תובא ,הלילה לכ רועינ
 יתרבד 'פ ר"להק ,הלילב רועינ .ג"פד vo ק"מ
 ג ער sb 'ישודיק JUP Cb (my) בלה :ינא
 - "טיג הבקנלו bi וניא רועינ va הז ירה . .ןשי
 «op ה"עפר ר"ב ל עפ הו .'וכו הארוק הרועינ םש
 (bypi.vy (ביל יא'כ בוי דוקשי 'גרתו .אשיב

vaד'ע  : ommרעינ עשוהי 'רו ןשי רזעילא 'ר  

 = + א' נ "לוח ,רזעילא 'ר רעננו עשוהי ^ עזערזנ
muy»דומעל  i'n "ורי :הרעינ ג"ונבו י"שרב  > 

 ר'מש .'ו רענ ע"ייע ר"לפ ר"בו ד"ע ו"ד ג"פ תוכרב
webה הרענו האלח תארקנ המלו " (now 

 ג"נ 'יבוריע לי ע פה .'וכו הילחמ הרעננו התלחש
 ,ץלע rep דועו י"שריפ ןייע .ותריענהו ב'עס
 ע"ייעו 'וכו המוא רענתת .ז"טק 'יחבז .לעפתה

 — ['א רע

 . ש* yim םרוקה 'עמ :rx (un לעיפב) "9
 /(688 Vieh) antreiben תכלל ררועמו םיקמ

(zu gehenפד ג'רב ' ^Dק"מ) ךפהש  Ca^ר"ת  

 הדש ןיריידמ ןיא תיעיבש תפסותב ב'פ ףוסב
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 בצומ DU היהש ןיציענ ןיארקנ ןכ לע מ"יו ,ץרח
 ןוגכ ומוקמ ראשנו ומוקממ רקענו לקד וא  דומע
 Cni ^3( 'מאדכ ץיענ הריפח mms םשו הריפח

 תואוקמל ג"הר 'יפמ קתעוה ה"יחא]|* = .ץוענ רקד
 בצומ ל"צו moy וב בצוח ס"טב םשו )3 טירסב)
 ןוכנ אלל םילשה ןכ לע ךורעב ןייע אל ל"ומו
 איכהש םוגותמ תויארהו ומוקממ רפ ע רקענו
 ק"בד ןיצירח ןינעבו mb םדוקה 'עב אצמת ג'הר
 אכוה DS 'יפ .רחא 'א gn 'עב וניבר ררגנ :'נ
 וניבר הנש אלו ןיציענו ןיצירח n5 ק"בל מ"טשב
 .א'קת (oam ץרח ya sio יתיצרש ומכ 'מגה ןושל

[Gy 5 «yn — 

 my er ףדרנו הכלשהו הקרה ונינע מ'למ) רַעָב 1
(ausschütten, leeren, schütteln, abschütteln 

 הלוכ הלבטה תא קלסמ +.ג'מק תבש) םדא לטונ 'פב
 ג"רבו ,הרענמו ( ze'פב .ירוענ והינרענילו (ב'מק

 ::תיפח  A05. 513ררשנש . QUyT Up BUDרענמה

 תואיצמ ולא 'פב .( תאטח ביי ח תבשב ותילט
 מיב)  Coaםיש לש ל דח א הרענמ תוסכ אצמ

  Cnומכ 'יפ  0507 "en5ירענתה .יתרענ ינצח
 (דימ איפ) ןירישכמ שירב ,6ב ,ב"ג ייעשי) רפעמ

 לש הדוגא רעונה  ^b pvלש הדוגא ץפנמה אוה
 ךילשהל קרי  mee'מגב ןיקילדמ המב 'פב .םימה

 תבש) דגבה תליתפ  Gb'2(בימ) יילכב ח"כ 'פב ןנתר
 תילטמ  mneוב 6 קופ ל וניקתהש 'ג לע 'גמ

 הרידקה הב זחוא 'יפ הרידקה וב רענלו ץחרמה תא
  wv,הרענמו המח — [ nnsיישכמב ה"נכו

  ovרענמ לעי פ בו חלקה תא רעונה  "pליעל
"Um ym ע"ייע ien לכ 'תפסות דועו" 

  Grpןהילע יתרעינ אלו 00( ד"פ ז"ע 'פסות .ש"מו
 שרד ה"עפר ר"ב .סרקנפ ע"ייע 'וכו תורמכמה תא

 י'ב "רכ) רוענ  (Ueהרענמד אתלוגנרת ארהכ
 . יירכז .'קליב ה"כו .א'נ יפל ה"כ אמטיק ןמ הפגא

 אמרג ארענמד םשו ע'קת 'ר  n'5יפכ םש ר"בב
  novב"פ ר'קיו .הנענמד שובשב קר ןושאו

 הלפק .ז"יד 2/57 'תקיספ « my.תרפעמ ע"ייע
 ןיא ..'ה 'טוס .תשק ע"יע .ב"צ 'דהנס לעפנ

 ורפע  ^v yxאלש ;תשפ ג"ער 77 ב'פר תבש
  myיגיח ןפח ע"יע  ^v Gnד"פ תוכרב

 ישארב) רענש : ז"ד  C3 aרוד יתמ ורעננ םשש

 .רתומ ןהילאמ ואב םאו Cyan לש ולוחב | ןמ ןיִרָעונמ je לועפ ינוניבב םשו לובמה
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i43 (8200 'ילוחד mול םיאיבמ םיברועהו  
 'ב אמלידו שממ םיברוע O יז" «x7 רשבו םחל
 לארשי ץראמ ובשיו דע 'וכו םיברוע והיימשר ירבג
 הנטק הל ירק ןל אישקו C3 ,יה x3 הנטק הרענ
 .(""ןרענ הרענ ןמד הנטק תדפ ר"א הרענ הל ירק
 .M וימ יטוס) ריעה ינקז 'מגב הפורע הלגע 'פבו
 ןירעונמש רזעלא ר"א םינטק (ג'כ י'ב ב"מ) םירענ
 אתינתמב (''הנמא ינטק םהש םינטק תוצמה ןמ
 ףסוי בר הל ףיקתמ םינטקכ (" וזיבו םירענ אנת
 הרענ )3 ייה 37( 'יתכרכ ןמוקמ ow לע אמלידו
 דחא "b םינש 2^ תכמ jb אמייק .'וכו הנטק
 דע הרענ איה ירה תורעש יתש איבתשמ הלעמלו
 תרגוב איה הלעמלו םישדח הששמו םישדח יו
 new וילע הריתי 'מגב 'שודיקד ק"פב שרופמו
 הבצק ןהל ps poo (א'עס se 0D הירבעה
 ( דע ans An דחא םויו םינש 5^2 הלעמל
 ןכמ תוחפ לבא םינמיס ווה תורעש יתש איבתש
 שרופמ )55 'ובותכ) תורענ ולא 'פד ג"רבו ^ אמוש
 הרענ תארקנ םישדח יו דע תורעש 'ב איבתשמ
 רגב y"y jb אמייקד תרגוב תארקנ ךליאו ןאכמ

omאלא תורגב הליחתל תורענ תליחת ןיב ןיא  
 ןמ רגב 'עב שי b m^ ןיעכ) רבלב םישדח 'ו
 דחא יכ ל"נו רגסמב יתאבה ה"יחא]* = .ןואגה
 הז ןיעכו ןתנ וניבר b לע תאז בתכ םיהיגמה ןמ
 :ו"ל m2 ש"מ pp [קרא] קדא 'עב אצמת
 ni וניבר 'יפו ,(*1 הרעה Co am יפויד 'עבו

yuהרטלא 'ה תרעהמ חכומדכ ח"רל ךייש  
 רענ ה"נכו  ,ש"ע "Ca בי רגב 'עב יתאבהש

ppmא"ל 'לינמ : ה"ע 'מויב הרענ הבקנלו (םירענ  : 
Q^ unum (לעפמ כ'ג שרוד םשו cy)ע"ייע 'א  

 הרענ ןינעבו :ט"מ 'טוס :א"יק 'ובותכ (ש"מו
 — :ג'מ האלהו .א"מ 'שודיק ןייע הנטק הכפה
 רענה שורד :ה'ע ב'ב ןייע ךאלמ םש רענ דועו
 יילהת) יתייה רענ שרדנ + ז"ט 'ומביבו n) ,'ב יירכמ

v5םלועה רש לע (היב  smןורטטימ ךאלמ  
 תומכי 'ופסות בטיה ןייע (תרשמה) רענ ארקנש

ovילוחבו ' y» pio n Dיתנייצ ןורטטימ  
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 רַעַג םש

DU ^bןירסומ ןיאו ןתוא ןיעייסמ ןיאו תומהבב  
 ריכש םוי ריכש היה DN םנאצ רענל רמוש ןהל
 םירוכש םיעווה ולא ויה DW "b (''וכו תבש
 ןאכב ודמעי אל יאדו הנש וא םוי םירחא םיוגל
 ןתוא עייסל רתומ אמלעב יארקא אלא ואב אלו
 ג'פב 'ורי .םנאצ תא רענל רמוש ןהל ןירסומו
 רוסא ןאצה תא רכושה ín" ג'ע ^Y ייעיבשב
 ,םוקמל םוקממ הליבומ ןוגכ הרענל anb הרענל
 הלמה בצחמ במיה ראובמ 'וריה b" י"פעו ה"יחא]*
 ל'זו םדוקה 'עמ 'יפ י"שרל סחוימה ןכו ל"נה ע"למ
 ל"צ] (ןוגכ) +:רענל ה'ד ('ה תוא ^n רצ סיד) י"כ ב
 — [רומש ל שבתשנ 'יסופדבו כ"ע רועי נ [ומכ

yרומחה לשל לאשוהו יראה תגאש ןינע מ"למ)  
 'פב ehreien) רענ ם"לבו 59 y'bs ןכו

mol pansאעייט אוהה :כ'ק) ןידיעמ ןיא 'מגב  

 היקספא אלו תילטנל pues אריספס לקשד
 קיב :ר"כ 'שודיק sa תוכרב) ןושלמ . יס היתורענל

Gn^קיפסה אלו ףייסב וכתח ל רוענ רומח  
 רושבו היהפ ןאצב ומכ .תמש דע ותלהצ רומגל
 ואינ (?b^ מ"לב ב"א) — .אתירענ למגב ןכ הייעג
 לאשוהו ה'יחא]* (תוירא ירוגכ ורענ (חיל
 ע"ייע :cy ל"נה 'ינויצמ חכומדכ רומח תלהצל

 — ]3 'וכרב רעוגו ןדפיאא יאקד 'ג דס

 geweckt, rege 733 לעפנב 'ג רענ (yb רענ
(werdenפב 'שורי ' ^bהיה הכלהב ותמש  

 5וביש ןטק 6 יב ת Cyn ויד ג"פ יוכרב 'ורי) דמוע

 וילגר ימיממו ותאוצמ ןישרופ ןנד תיזכ לוכאל
 המ ינפמ והבא 'ר ימוק ('ןועב (* ['וכו] תומא ^
 רמא תומא 'ד [וילגר ימיממו] ותאוצמ ןישרופ
 ןטק ואלו היל ורמא תוער ויתובשחמש ינפמ ןול
 יכ .(א'כ ,יח תישארב) ביתכ ןכ אלו ןול sos אוה
 וירע מ ןדוי 'ר 'מא וירוענמ ער םדאה בל רצי
 דוע הזו 6 םלועל (רעננש העשמ ('ביתכ

 Y 'עב שרופמכ C (דילפ) הבר 'שארבב

 -Knabe, Jüng םינשב ךרל ראות םש מ'לכ) רעַנ
ling;הָרְעַנ  Miüdehen, Jungfrauןייע דועו  

(tריכש  p»ונינפל ייל . ?) יורוב יכ (+ .אינת ע"פדשבו ריפדו ט"ק ייכב ה"כ )? .היתקיספא גייונב my ^Wוניא םאו  

 ע"פדבו טייק "323 הייכ (* .ורענמ ע"פרבו ט"ק v33 ןוכנל היכ )8.3 ג"ונבו םיישרהמה ייגב ה'כו (* .שייע ייוכו לובי

 טייק "33 ןוכנ ה"כ ('* .ומא יעממ תאצל רענכ אוהש םשו )? .םלועל אצויו רעגנ אוהש ג"ונב )5 .רוענינש ,רועננש

 גייונבו ןרענ mn'/3 יז 'א י"הדבו (יז ,זיט (yt הרענ תארקנ ריעה יכ עדו ןרענ הארקנ הרענ םוקמ cv ןמד ייפו

 והושה רשא 168 יגאיג רעיוביינ יה תעדכ ןירוענ אלו) ןרוענ jb ביעס vw יטופ n יילוחבו ןרענ ןמד הנטק עיפרב

 . ןוגכ גזכפ רייקיוב mu ןרענ ל"צו (ריינ ע"ייע תוריינל השרפ יפ ר"כיאבו ןדעונל הנשושכ 'פ רישהשבו py וחירי .

 ,ריפדו ביה טיק י"כב ne (15 .ןמצע וזבזבו .ויה םירענ i733 )!5 .הנמא ינטקמ ויהש גייונב ('' .ןרענל לייצו ןרעונל

 .יישרבו (בייערו א"עס ז"ט (cepi אירטו אלקש jy ('* .תע ע"פרשבו ומכ חיירל ךייש יפויד 'עב ייפה 5« (5

 ,ש"ע .דייק 'וריע יגליוו סישב יפדב יקילייגנא ייכ ץבוקמ אב ברקמ םישדח "n "פמ התע יתחכונש
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 לוזגה בלול 'פב (םינפב דוע ys gei" הָפָנ םע
 (Go ame לאעמשי 'ר 'פ amba CR יכוס)

imןב ןנחוי ןבר ןיקתה 09 ה"ר לש ט"וי 'פד  
 תפנה bv, ^b .רוסא ולוכ .ףנה םוי אהיש יאכז
 .( שדחה ןמ לוכאל רופא ןסינב ו" אוהו רמועה
 p^ לכואו דיל TD הפנמ (ה"מ) "ורשעמב ד"פב
 א"יו 6'הפנ ןושלמ הפילקה ךליש v5 To ענענמ
 .(ז ויב יישארב) ןושלמ הפילקה ךליש vea ח פ נ מ

Dogs nenתילט ה'מ תוליהאב ח"פ ןיאיבמ שיב  
^b npibionהב בשנמ חורהו חורב היולת תילט  

 אלו האמוטה ןיאיבמ אל ולא לכ התוא ףנפנמו
 (.ג'ס) ותמבי לע אבה 'פב .ןימיוקמ ןניאש ןיצצוח
 .ךנימ בט אקסיעב יכופה 6 יפפונתת הפנמב יא

sm ^bילובשל  sp mmמולכ יפיינ ' nmnחור  
 ןיאבו ןיכלוהו ןיפפוגתמ vm םילובישב תבשנמ
 ארוחסב יכופה יפפונתיא אפינת "אבר והל רמא
 יפפונתת הפנמב יא ןינושש שיו ךממ האנה רתי

"bג"סב .יפפונתת ןכ האבו תכלוהש הפנה ומכ  
 ג'רב ("אתוופנו יסרפל ןייזח 3'6 הכוסד ק"פד
 וכ (0א תוופנב רשפא ?Co ףינעתר
 ןבתה ריפהלו הרבכב רובכל חור אלב רבהל ןילוכי,
 ר"א CU* n3 תוריפ רכומה 'פד ג'רב (" "רכה ןמ
 אצמ DN ^b ולוכ תא הפנמ תופנל אב םא אנוה
 bi» ps האפל עבור ידכמ רתוי תוריפב הנוקה
 nv תירורפע אוהש המ ךועיגה רבכ 'מול רכומה
 ודגנכ תוריפ 35 ןתאו ךל ונפילחא רועישה הזמ
 השאה 'פד ג'רב ("לכה ול me בייח אלא
 אוההב רשפא (ג'עס רייק יומבי) הלעבו איה הכלהש
 אוההב p^ .ייח הוה תקבשד (" אתיפנד אתרופ

nopהרמא תויחל לוכי היה הפנב ול תחנהש טעמ  *') 
 «by היה sov עדוי התא םג עדי ימנ רמ היל
 שרשה ה"יחא]*  ,הרמא ימרדבדןיבה vo תויחל
 ל'נה 'ומביד ןויצמ חכומדכו ףפנו הפנ Dy ףדרנ ףונ
 ליעפהב ה'נכו 7 הרעה p" ליעלד וניבר "גו
 אק :ז"ט ק"מ .'ב ןמא ע"ייע רדוסב qun + א'נ 'כוס
 by" יפינה | .ו"פ on Oupn גיח) לשח ע"ייע הפינמ
 (םידבעה) ןיפינמו ay ח"לד א"פ 'מוי יורי .אפנמ ע"ייע
 ט"ושב שרדנ )1 ח"מ nm" ףונ ne םהינוברל
 ר"קיו הילע ה"נשת זמר ^ 'קליבו הל ןיפינמ לכה

 אסש

 ומשש (sy שוריפב 'יאש 3^ פ"סל בורק ר"דמב
 ח כ b nu^ טשפומה םשהו -- ןווטטימ
 .יע 'יטיג .א"ק תבש (Jugendkraft) םי רוענה

gnהריזחהו א"פ ר"מש ,יתורענל ינוריזחה ןה  
 -Jugend) םירוענה ny דועו התורענל ה"בקה

CODD alter)תונקז  CUYPDב"פ , ^vיישודיק  
 ח"פס ר"בד ,ותונקזב . . ותורענב ד"ע ו"סד ד"פס
 Amb ^g :ב'ס תומביבו 'וכו ותורענב הרות דמל
 השוע היה )3 ז"ל תישארב רענ שרד T'bb ר"בב
 .'ד "ישודיק (תבב) תורענ ימי דועו .תורענ השעמ
 JUD הדנ ,תורענ ינמיס : םשו (תורגב ימי וכפה)

 — rw] רגב ע"ייעו תורגבל תורענ ןיב ןיא

 ע"ייע .וחיריל בורק (cy ow) py הרעב *
 ,םדוקה

wb nipלכ הצפונמ הניאש התשפל םש  
 'סוס Werg, Abfall von) 718028 הכרצ

 ,תרוענב שא רשפא .ז"ל 'דהנס .תרוענב שאכ ,ח"מ
"owכ תבש ,הקד ןתשפ תרוענ א'עס ח'פ ': 
mw:77 ב"פר תבש 'וריו ןסח ע"ייע ןתשפ לש  

 ps UY v TD תבש (y CN Oy" ע"ייע ג'ער
 הרמא אדה תרוענ יבר mi sun תרוסנ ןנינת
 תרוענ א'ל ,'א yw" 'גרת ,אדה sem אדה איה

 .,אנתיכ

 .'ה רענ ע"ייע (das Sehreien) אתּורענ *

 (םינפב y" פ"למ כ"או no רשב וניבר 'יפל) אָתעַנ
 יאמ Ce ק'כ וריבחב  לבוחה 'פד ג"רב

 תמה רשב ייפ (' אתיברכ אתענ ייבא רמא ינתוגרג

 ה"יחא]* (אתאנ בותכ 'יחסונב ב"א) — .יחבש
 ילמ אוהו וניבר 'יפ יפל טרפבו רקיע אתאנ "גו
 .שיראוצוה 'לב UJ פ"לב véxoc) י"לב) nacus דנעצ
 יל אוה אתיברכ םג כ"או ('יאסנ .אסונ ,יאסונ
 א"לבו corpus ר"לב mkarap יולהעפ kehrp דנעצ

^b C Kürperץולחה יייע) ךורעה 'יפכ שממ הזו ףוג  
 — ב סיסנ 'עו ינתגרג אתאנ ע"ייע mp .(ו"'טק ,יח

 הזיא תענה ןינע ם'לב sp ow מ'למ ףונ — ףנ
 ףדרנו hin- und hersehwingen n3m הנה רבד

 סרילואוו 169 יטסוי vy )? .אתאנ 3n ינתגרג עיי'ע meg רתיו אתירב ס"מב ט"ק vx יציניוו יזיפ ריפרב ה"כ 6

 כו (5 | .(ינליוו פישב) mns חייר ייפמ קתעוה )* .םש ןעללעצסימ )3 .אתאנ יעו 37 ןעללעצסימ םעלרעפ 1558 ביחס

 ע"פרשב לבא n'wpm ר"פדב ןוכנ ה"כ )5  .יוחמתב אלו ןונקב אל nes אלש ביעס wu דיפ יורשעמ יורימ חכומ
 ינשמבו די לע די לע nexo : גיי יציבבו ui) : הפנמ םייבמרה ייפו) דיל דימ חפנמ ילבב ס"שד 'נשמב ג"ונבו הפנמ =

 ,יפב :n'3 הרבכו nbi ומכ ייפ יז םרפ 'עבו )? .בר ג"ונב (* | .יפונתא תפיינ יא 273 (7 ,די לע רי לע חיפנמ יוריד

n" (00 ס"שבm %') ט"ק יייכב היכ nbn(ינליוו םישב) ח'ר 'יפמ קתעוה )!  .עיפרשב תועטב טמשנו . (fהיכו  
 .רמא ע"פרב )14 | .אתיפפנד ג"ונב ('% .מיטש «o רבדה mas ם"בשריפב
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 אבש םדאל ר"המל כ"פ Y/755 ץובקהו 'וכו האמוט
 bí תא ץצוק יקב וניאש ימ ןליא תא ץוקל
 נ"לב ה"גשת 'ר "ילהת 'קליכו ^« ףנעו ףנע לכ

neחבזמה תפקהב הלש תופונ ] — 

 Memphis) םירצמב הללוהמה «vy m =) ףנ *
y'"yב סיפמ '. 

Moy obs yrmy so ngo ץונ, * 

wehen, ein — 44 ע"לבו np (ס"לבו מ"למ nb3 
  22 (aufblasenהרפה תא חגנש רוש 'פד

orm p^»החופנ התיהש חבש 'יפ יאמ ה ח פ נ  
 רכושה 'פב .ימל חבש ותוא רשב תלעב תיארנו
 'וכו איבהל wenn תא רכושה 'מגב ןינמואה תא
 (יגשמב b מיכ יואשמכ השק חפנהש ינפמ דע
 6 אחפינ pn יואשמכ השק SON ייבא )00 'רמג
 איבהו םיטח ךתל הידהב קפפ םא b^ אלקת יכ
 ישק םירועש חפנד ימד םיטח ךתלכ םירועש ךתל
 םירועש ךתל לע ףיפוה םאו םיטח לש יואשמכ היל
 איבהו האובת ןניעמש.יכה ןיתינתמו בייח ןיבק 'ג
 אל b^ אלקית יכ אלקית ףיסוה םאו בייח ןבת
 לקשמ והב יוהילד יאה הלוכ noy יתיימד דע בייחמ
 ב'א) — .('תפסות בישח אק non םיטח ךתל
 (ןיעמ אחפאל (ב"כ 'ה רבדמב) ןטב תבצל 'גרת
 'ואמגודה p" 'ימעפ הברה םש 'גרתב ה"יחא]*
 : 'ס מ"בב ה"נכו ,יוועל mb ר"תמעבו ןמגרותמב
 חפניל א"עס ט"ס 'יטיג .'ב טברש 'עו ארזח ע"ייע
 'עו שווא ע"ייעו הל ןניחפנ ב"ער ve "לוח ,היל
 ע"ייע yb) ינוניב) אחיפנ :ז"ט םשו .'א ץב
 יג ןטב 'עב וניבר 'יג יפל א"עס ד"צ ייחבז 'ב יפא
 היל חפנ אקד א'ער vx "pub .ש'ע Cim יביח)
 א"פ ןירישכמ .רצנדכובנ y'"y ג"ל פ"ס ר"קיו 'וכו
 ילכב חפגמה n'b: תבש נ"שו 'א nb ע"ייע ה"מ
 ילכ תפונה ר"ע י"ד ז'פס תבש 'וריבו 'וכו תיכוכז
 .המטוח ךותל חפונ ג"ע ז"טד ח"יפס םשו תיכוכז
 ג"ע ח"יד א"פ ?mi mm imo" .ב"פ nu 'ורי

y"yב'פס 'ציב 'ורי .'ב חפ 'עו 'ב על  YD" : 
 יהנופצ חפנ : ה"סד ב"פ "ינעת 'ורי ,ירש חופנימ

^vג'ער ה"גד ר'פס ינש 'שעמ  ne)םשו הימופב  
 חור npn :ר"יד ט"פ 'וכרב 'וריבו .ב"ע ה'נרבו
 חפית י"שרב) ןמצע חפית : ז"צ 'דהנס ,ארבג אוההד

ovoיבשחמ לש  qupו"כ תבש ל עפ תא , 

nb) - Qs = ףנ בסש 

 ותוא ףינהל .(רמועה תא) ופינמ היה דציכ ח"כפ
 'וכרב v^ לפלפב .היתי אפנמל 'ב י"רת 05 י'ז יקי
 ףונ nb  .רונכ ע"ייע וב תפנפנמו ר"ע ב"ד א"ם
 .הילגר תא ףנפנמ :םש 'קליב שרדנ ('ג onn יילהת)
 יבר mos יבד אנת ד"גפ ר'כ :ד"כ ז'ע לפלפתה
 (Ap +.ג'צר איח) יב ןומרא ע"ייע יפפונתה א"יפ
 שושמו .ליעל y" ה"מ nb 'ולהא לועפ ינוניבו

nb)לעיפב (אָסְנ)  "yנויצה ליעל " bypa! 
 ינוניב mm םושמ sex דכ "7 1b תבש 1
 2S7 'קיספ ח"כפר vpn : ו'ע .ו"ס 'וחנמ לועפ
 תרבכ שרד ie יתבר 'קיספבו neus .ט"ס רצ
 ץראהש ima ןושלמ ('ז «vs mew ץראה

neuשרשה ביחרהבו .הרבככ האבו תכלוהו  mu 
 אוהש לטכ הפיה א'מפ (cnm 'קיספ ףַפְנ 'יא
 ou ףנפנמ ומכ םינגדה תא ףפנמו וכותמ אצוי
 6 ןיתשנמ wb אקוני יאה .ד"לק תבש ,(' ל"נה
 v3) ,ל ייעשי) מילכ ם ש הו — אתוופנב C היפפניל

(Sieb) nb3א"לד ז"פ 3102 'ורי ,ו"טמ ה"פ תובא  : 
 :ז'צ ק"ב אָי ַפַנ א"לבו (ח'פק vm 435 ע'ייע
 א"עס ט'ס 'יטיג .'ב טרת ע"ייע .,ר"כק .ה"מ "ילוח
 ^3 bb" : ד"יק 'ומבי אתיפנ ןכו jw יראפ ע"ייע

wan35 אפפנ ומכ אוהו אתיפפנד ג"ונבו ל"נה ^ 
 ומכ אָתוְופנ ץוכקה ג"ונבו .ר"לק תבשב ס'ש י"כ

sןֶפָנ ןכו .ךורעב ליעל 'כופו  ^vתבש  "B 
 : ו"ע 'וחנמ nib ירבע ץובקו לצחמ ע"ייע vy י"ד
 טשפומה םשהו — (n 3^ .ט"ס דצ כ'רד 'תקיספ

nein minה"כר ,ג'חב ע"ייע ] 

fמ"לב)  ^Bףנע  CWipfel, Ast, Zweigג פ"סב ' 
 ב'א) — .ףונה רחא ךלוה לכה 02 'ורשעמב

 היפונ םירמו )5 en ב"'מ הלעמל ירפ השעו 'גרת
 ז"ל 'יעשיב ירפ 'גות ןכו ה"יחא]* (אליעל
 לעפמ ni תרזג ןכתת כ"או ז"ט ,'ט עשוהבו א"ל

"Cy sprossen 22טשריפ  VI m b^"לבא  
 !n'35 .ףנע ןכ 'גרותמ 'ג ,א"ל ;י ,ט"י 'קזחי 'גרתב
 mun רחא לכה ךלה םילשוריבו םש 'ורשעטב
 'וריע + ד"כ 'כוס  .ףינה ס"טב we 'יכרע 'פסותבו

QDב'עס ט'צ  ps DWץראה ןמ ההובג ופונ  "Y 
 לע דרויו ףונה לע הקשמ vy ג'לד ב"פ 'יעיבש
 הליאשהב נ"שו הטנ ,יטנ ע"ייע .ב"י ^26 .'וכו רקיעה

im "vpןליאל ז"הועב םילשמנ םיקידצה המל  
 םוקמל הטונ ופונו הרהט םוקמב Tw ולוכש

 אוה לט םאו תובדנ הכירצ אוה םשג DW (^ gv םילהת) םיהלא ףינת תובדנ םשג y רצ 275 יקיספב שורד יייעו )!

 יוגכו םיתשנמ D'N יייכבו סייש "3 ייגכ (? .ףינת תועטב טמשנ םשו היצשת יר יילהת 'קליב יייעו .םיהלא qon הכירצ

 ףילאב N^ סיישבו b/p יייכבו החפנ w^n קיפמבו (+ .היפפכיל ס"טב םיש v3 (5 .היתשנמ גיונבו יא םתש עיייע וגיבר

 .ייגוסב מ/יפשבו יוריחב Up איבטירה ייפ הפי הלוע mm (* .אחפנ ג"ונב (* .אהפנ
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 ל"א 'פד ג'סב .טפנבו ןרטעב «Cv תבש) ןיקילדמ
 דע 'וכו ול ןיחתופ אמטיל אב 6 ח'ל ימיי) הנוממה
 ןילה ןמ דח C א'צ) יירדנד i'D3 .טפנ דודמל אב
 — C וא"ילורטיפ זעלבו טפנ ירכומ b^ ייוטפנ םיוג
 קוספב 'גרת .םיעלסה ןיבמ ףטונה ןמש b^ ב"א)
 ביתמ ('ב יא רתסאל ינש (c0 תבשכ םהה םימיב

 ןכו ה"יחא]* — +ינויו vos ומש ןכו טפנ הל רמאו
 (box ןיקילדמ ןיא .ו"ב תבשב (mo» sm ע"לב
 ,ןימ םש (דיע ד"ר ב"פ תבש יורי כיב (ry »95 ןכל

 'ורי ,טפנ רכומ ב"עס n'b 'מוי .אטפנד אגרש
 'טוס v^ ,טפנ לש הליתפ :ר"כר ז"פר 'דהנס
 תומשל 'ב י"רת .ןהלש bein דגנכ שא : ב'כ ,ז"פר
 כ'רד 'תקיספ .אתשאו אטפנ ןוהילע אמרו ר"כ ,ר"י
 אב ןשיה 'מוחנת ,טפנ םהילע איבה כ"חאו .ז"ס רצ
 — ל"נח 'ירדנ ץובקב ראותהו טפנ םהב קרוז 'ד 'יס
 ב"עס ג'ע תבשב טפונה 0? ט'פס תבשו 'תפסות
 — ]& yb 'עו 'ב «Do ע"יע פנמה ל"צ טפנמה

"b ND'5bJ,N'b2*הפנ  Siebע"ייע  mץובקהו  
 .םש אָתוְוְסַ

 תינתלוסה reb "bm 'תפסות Ov pro איפנ *
 < ןאיפאו ל"צ ילוא איפנאו 'פריא י"כבו איפנו
 ,(ו"מר א'ח) ןייפא עיייעו

 -Edel הרקי ןכא מ"למ וניבר תעדל ףפונ — ךפנ
steinלבא  "Uyשדקמ שיאה 'פב (םינפב  

 'פבו 6 חימ יודיק סוכב יל ישדקתה ךומסר 'מגב
 «pas Cm ק'כ) םינמואל ןתונה 'מגב םיצע לזוגה
 < םלהיו ריפס ךפנ b" .ולשמ 455 הל ףיסוהש
 'ופפותה b^ םא ףא ה"יחא]* — 0n n תומש)
 qnin) 'יפכ חיכומ np אתכליהו ^n .'ט 'ישוריקב
 הנתמ = 95% yb אוה ילואו ומלהל השק ז"כב
 רבדה TW! Ausgabe האיצי 235 wen ילוא וא

  vx.[דומיל —

eine erlaubte Heu- רוהט הברא ןימ bip =( לפנ 

Gehreckenartםיבגחבו 'מגב תופרט ולא 'פב  

 הייחא]* .לופינ הז לוגרח (א'עס m יילוח)
 הז לוגרח 'ח קרפ 'ג 'שרפ ינימש ארפסב ה"כו
 התעמ רומא אלופינ תיו 'א י"רתב «mx \*לופנ
 "לוחבו .ע"ומבו ע"ייע איה תועט אלענ וניבר 'יגש

n'bב"ער  ^sףדב קיסמו לופנ הז םעלס  YDא'עס  
 ^35( | .י"שריפ p" הירתא יכ רמו הירתא יכ רמ
 ה"מגר 'יפב כ"ג "יא ן"ונה ns" ד"וי ילב ארפסה

 ע ב ייארכ בייעס אלו )5  .ג"ל ss א"של

nb»(לופיִנ =) לפנ —  

 ; טיל ,איל בויאל םש יגרתב לעפאב הזמו (?

 ןילור טיפ ןימינב 'ר תועסמבו 000)76706/ י"לב petroleum ר"לב = petrolio טייאלב )*  .זייק

yov 

 ;ןחפניא ל'נה ינש 'שעמ 'ורי ,ארונ הב חפניא
 כויא 'גרת לעפַּתֶא .ןוחפנתיו m ,ב"י 'להק 'גרת
 ייחספ : ט"י 'וכרב לעפו לעיפ mens v5 .ט"י
 לע די by חפנמ :ג'י 'ציכ .'א חפ ע"ייע : ב'צ
 .ג"מ 'רהנס SN ףנ ע"ייע (np בוט רתויו די
 ה"מגר 'יפו : "לק ב"בב ה"כו nma תשש בר חפנמ
 תא חפנמה :א"כד ח"פ האיפ 'ורי ,הידיב חיפמ

 יל ןיחפנמ : יאתוכ דח ה"ד יתבר 'פ ר'כיא ,ויקוש
 ןהיעולב היל ןיחפנמ ויה דכו :םש  ,ןוהיעולב
 יפכ (mmo יוניכב nbi םשהו mex ןוניאד
 אחפינ אָחְפָנ א'לבו ךרעה הז שירב cm "יג
 אחפנב היל אחינ : דיל ז"ע .ליעל y sp" מ'ב
 הָחיִפָנ הבקנלו .ט'ע ב"ב *mye 3 טשפומה םשהו
 החיפנב הביכ .ה"ד ב"פ תבש v" (אָתּוחיִפְנ ם"לב)
 שרדו ^« החיפנב ז'הועבש יפל ד"יפס ר"ב .תחא
 יליגמ 'ורי המישנ הנינע 3 ('ז ,יב ישארב) חפיו
 :ז'ט ילבבכ) תחא החיפנב ןרמואל ךירצ + ד'עד ג"פ

^wהז ןיעכו (המישנב  nesשפנ ףורצבו מ"לב  
 .(? (יכ א"י .בויא)

 שרח 'גרת ehmied) שאב חפונ 'יפ) חָּפַב ₪
 .אלזרפמ אחפנ Gn ה"מ ייעשי) לזרב

 ייטפושל ץובקהו ז"ט ,ד"נ םש 'גרתב ה"כו הייחא]*
m snו "ימריל ', £p"תפסות ל"זרדב ה"נכו ' 

 לשמ ד"פפ ר'ב ne3 לש ותונחל סנכנ vb ק"ב
 ,ומחפל חפנ ךלה ny לכב 'פ ר"להק ,'וכו חפנל
 !bw ,חפנכ וא Op qua : ג"יד .ב"פר ביב 'ורי
 )* ב"ער ח"נד ב"פ ה'ר v .ןיִחָפפ לש אלו ץובקה
 אחפנ רב מ"כב ילבבבו ג'ע ח"יד א"פ 'דהנס "1

"uyדועו .אחפנ רב 'עו חפנ ןב עיייע ןנחוי 'רל  
 תחא םעפ יתאצמו .ש'ע קחצי 'רל יוניכ היה
 ב"עס ב'ע 'וריעב אוהו ילבבב nbi ןב 272 ארקנש
 השעמ ג"עק 'יס 'וריע bn ז"ואו ם"ש י"כ ^3 יפכ
 ןבכ x2 ^20 תוריצח שמח ול. ויהש חפנ ןבב
 R^ טרופריא י"כב D) ז"פ 'וריע 'תפסותכו אהפנ
 םש היה ןכו אחפנ קחצי 'רב השעמ שוריפב

 יובותכ 'פסותב 'פריא י"כ "יג יפכ םחנמ 'רל יטרפה
 יִּב .ןב רפח ןעיוו י"כב רמוא (nb ןב םחנמ 'ר ה"פ
 ש"ע .ב'ג .ב"ח (Nnb יב ע"ייע :ט'ס 'יטינ אָחָּפִנ

jy»םש  gwםש) 'ב אחפנ רב ע"ייע  [G'vp 

Db)ע"לב)  BÀיסרפ  CAר"לב (קיפטנ ע"ייע)  
 המב 'פב Bergü] 600%, mnaphta) ינו'ו

 .יוועל m לצא ייכ 'יג יפל )!

 ,ב"ח חפנ ןב
 ,(ביכ ואי 'קינ) לוגרחה os ארקמבו )5

46* 



 א ו / NU " יו

Dv(זייכ ב'כ 'קיול יא י"רתב הז יפ לעו) ,'וכו לפנ וניא  

 תבש (bbb ץובקהו הליפה bei ב"ער b' 'יחספ
 ה"לד! ר'פס yas "y" ד"ע ג'ד ג"פ הדנ 'ורי :ב"ל
 ר"פ ק"ב 'תפסות כ"פ ר'ב ו"לפ יתבר 'תקיספ ג'ע
 ,ח'נ "ילהתל 'גרת אָליִפַג א"לכו אמייק ןב וכפהו
 ץוכקהו אָלְפִנ vo 'ג בויא 'גרתבו C אליפנ Tn 'ט

 .יִלָפְנ : ב'ק : א"ק ב'ב

yw ה לפ ע"ייע ןיִלּופיִנ' nos nos ers + 
 pays -- .לפנ שרשמ ףעתסמה לכ דועו

 ש"מו 'א לפנ 'ע כ'ג y" ב"ער i5 .ב'בד  לופינ
 CY ידהנפ bp רב ןינעבו 'צינ Cp רחא 'עה הזב

 (yp m» ילפנ רב ע"יע חישמל ראות

Du» pois moie 06660 6666 = םוקמ  

 ה"פ ז"ע v" (םינפב 'ייע 160%

 הילופינ אדהל לזא יסוי 'ר יב לאעמשי 'ר vy ד"מר
pnsםבש 5'2 פ"ס ר"דמב ,'וכו היבגל הייתוכ  

 yb v5 .ןילופנ ww € י'כ עשוהי) םירפא רהב
pw»הפיו ונאזנולל לפנ 'עב ה"כו .םייתוכ לש  
Ty ^bארקנ םויה דועו ילופאנ תארקנ םכש  

 םיתוכה םשש םיזירג רהל הבודק sem סולבאנ
 תומחלמב הנושארב הרכזוה רשא תאזה ריעהו .כ"ע
 םכש םוקמב התנבנ איה Cx Uno יד) והיתתמ ןבל
 y in רענעיוו y o-b6" םויה תארקנו סורה
 .ש"מו סונטלפ ע'ייע דועו — 168 רעיוביינו םכש

fücheln, hin- und her- (ףונ ןמ לפלפ meo * 
4S8 ע"ייע C(ewegen 

 ייאלכ שירב Rettigart) ןונצ ןימ b^ סופנ =) םפנ
 .(* רותבורתהו בורכהו סופנהו תפלה (ג'מ א'פ)

 joxm תרזחה ישרש בימ NU ןיצקוע שירב
 זעלב b לאיגד 'ר "פו 6 ץופ ג 'שור* .םופנהו

C psהכלהש השאה 'פד ג'סב .יקניטשפ א"יו  
aemלכ ךומפד 'מגב רידמה 'פבו (:ח"יק יומבי)  

 יפיסב אירקית ארבג אספנר (יהיע 'ובותכ) ןימומה

 =  (ופנ =) םפנ — (לופינ =) לפנ

 םישלש םדאב םייקתמה לכ :םשו :ב"יד א'יפס |

E 
 תינש םעפבו )000 ףד ףוס יגנא (v3 pap 'ילוחב

 'עב 'מושרה פ"למ רזגנש הארנ הז יפלו es סרג
 יייע דועו םיכר םיאצאצ לכל ללוכ םש אוהו לופינ

 [םייח ילעב הזיא ידלי 'יפש ע"לב )5

 םשל ראות der Riese רובג b^ אָלְפיִנ =) לפנ
 ש ע ה ש ע (םינפב 'ייע Orion ארקנה בכוכ

 וא .אלפינ שע דבעד 'גרת )05 ,'ט 29( לי ם ב
 וא 'גרת (איל (m^ sw) [חתפת] ליסכ תוכשומ
 י"לב p^ ב"א) -- .[ירשת] ילפינ :C roi ילשא
 טעמכו םיכושח nn רשא םיככוכ ןכ וארקנו בע ןנע
 יילל ןויכ ב"ר ה"יחא]* (םרוא ורואי אל
 םה b" םיליפנ מ"למ אוהש noxm .ןנע יס
 םילודגה םיבככה וארקנ ןכו םירובגהו םיקנעה
 ץובקב pi mm (ד'ער (cUm ליסב 'עב ש"מ יייע
 Ty עדו  .ןוהיליפנו 'גרת )€ ^a ייעשי) םהיליסכו
 ליסכל םינויה והומדו עפושמ בצמב דמוע ליסכ יכ
 שימ (y לופנל דמועה רוכש שיאכו ךלוה ךשוחב
 ןוימדה הז ey bw (260 ^n x" "מב ןרעטש

 החנהבו — אלפינ y" ליסכ 'גרתה םג קיתעה
 n קנעו waa אליפנ ומכ אלפינ b" הנושארה
 ץובקה אוהו ןיליפנ ןב תלחמ בטיה ראובמ ןינעה

 ראות mpi C53 Des ןב ע"ייע אליפנ ,ליפנ ן
 ביח) 'א ליפנ ןב 'עב רומאה םעטמ האטלה ןימל

vw mp "p6 םימה תא עזעז ו"טפס  
 ימ ףוח לע לדג רשאמו םיליפנ ןב תא והארהו
 ('ג ma יילהת) םימה by ia לוק ןכ שרד סולינ
 ךומסב כ"ג שרד ןכלו בושיב םילדגש בצ יניממ שיו
 ee y'bs בצה תא והארהו בושיה תא עזעז

 דועו — 2 הרעהב 'א ליפג ןב ע"ייע
 ליפנ ימענלו 'פ 'בר תורב אליפנ הבקנלו ליפנ
 ]131 לי ח ירו'בג ןידימעמ םה המ אליפנל ביסנ

 ,Abortus ונמז םדוק דלונ דלול bw מ"למ) לָפָנ *
n'bp תבש (Frühgeburt, unzeitige Geburt 

..bpi וניא םדאב םוי םישלש ההשש לכ ב"עס 
 ה"כו לפנ וניא המהבב םימי תנמש  vn'ומבי

"V" Asתווה  
edא 17  , 

 המיכ 'גרתה םשו 'ה סומעב יח קופפ אוהו ליסכו המיכ השוע 'יא ע"פד ראשב לבא בינש ק"העבו ריפדב ןוכנל ה"כ )!

 ןינעמ כ'ג ייפ םשו nop ,ביח )? .ןירגנד וויפדבו ימאו ריפדב «ne (? .איבהש 'גרתמ חכומדכ בויאל ןויכ וניברו אליסכו

 היכ (5 .םימי אלו ראות הפי 'יגכו ןוכנ היכ (+ .םיבככ ילח : ילחה הז ארוקש ימ שי יכ הזל םדוק וב ונרבדש אלפינ

 םשו םש ייאלכב ונינפלכו מ"אפדו מ"ק י'כ 535 רותבורתהו ל"צו ריתבורתהו ו"פדב )5  .אלופנ ג'ונבו 'גרת י"כב

 יכ ו"יוב (naim ו"יו ילב פרג רתברת .'עבו רותבורתהו בורכהו [סופנהו :םייש «v ייגכ 59x] (ques) תפלה רדסה

 ס'טב ע"פרשבו מ"א פירב ה"כ )? .ורתפ אל 914 צינלפפ ףעלו יוריה es" קיקד בורכ o 9 ey" פ"למ .התארוה

quoייאלכב ןוכנל ייא יוריב ונינפל לבא ייאלכד ינשמב יחסונב ייאדכו יוריב וניבר אצמ ןכ ילואו  w"bןכו הימו גימ  

 Rüttig radice. טייאלל mor אוה פ"טו קירב pen "i תצקב לבא ןוכנ ה"כ )5 .ףוסב ךימסב 02 ףד םש 'מגב



 bs" ןונצ לשכ ומעטש ןונצ po אוה 153 לבא
 סופנ "pe ןורכז ילואו ,raphanus 600% 'ורי

 זעל y" ושריפ בטיה וניברו 00% שבושמ כ"ג
 ל"נה 'יצקועב ג'הר תעד ןכו qur אוהש ל"נה
 ל"ורלבו א מ אח סם" ל ב אוהו אמיה y ושריפש
 - ם'במרה 'יפ ןכו ךורא ןונצ אוהו )̂ en ע"ייע אמח
 = ןונצה אוהו [סופנה ל'צ] ץופנה yb א'פ 'יאלכב
 סופנו, b^ 'יצקועבו תפלל המודו יבצה ץראבש
 < (de אוהו ימ'אשלאב ברע 'לב עודיה ןונצה

cellתפלל המוד תמאב ןימה הזו ירופה ןונצ =  
orn ג' ars b^ סואינילפב 'יאדכ ךרו קותמ אוהו 

. Alterum (genus raphani) rapi figura, quod 

vocant Syriacum suavissimum fere ac tener- | 

"Bb ^5! ארבג .אספנד ןינעבו rimum ete. etc. 
 יפלו Dies דקנל Toy 'וכו םיקרי ירמוש ךורעה
 צח י"לל ןויכ םפנ י"לב ןירוק סואמ רבדל א"פ
 'ינקז 'ע וקיתעה ןכו nürrisch, thóricht יתפו ללוע
 'לפ י"שרו Corp טייק ; 'ו .זיטק ;'ה ,ט"י יילהת) יתפ

 כ"או Gb) יומביל כ'ג ?"y רמצ םפנמ אספנ 'ובותכב
 יתעד ןכו ךרעה mb "b ב'רו ז"חא אבה 'עמ אוה
 = ב'ר 'יפכ אלו ןונצכ לוגעו בחרי אוהש ימ 'מולכ

 -- [ורמאש ימל יואר וניאש

 ( pbס"לב \;<* ע'למ)  Dbiרמצה רענמו הכמ =
 ausschütteln, hecheln, Wolle klopfen) דיב

 ppsm") ןבלמה G'y ה"ק תבש) גרואה 'מוא א"ר 'פב
 .("הוטו םפינ Cres 'וכרב) האורה 'פד תומולח ףוסב
 = וספנמהו ונבלמה (Cr3 תבשב ורמא לודג ללכ 'פב
 = pa cwm יילוח) ומכ 'יפו (" ידצב ןלוכ ןינושש שיו

qeלזוגה 'פד ג"רב  muyיספנד אה 6 ג'צ ק"ב)  

 : דירפמ p^ ב"א) — .("יקורס יקרפד אה ("יפופנ
 )35 b nen^ הייחא]*

 oy) תמועל איה oo "y ע"לב הביתכו ל"גה 'וסו ע"למו |
 | 24 = תפלל ןימוד םופנ לש ןילעהו ירפש ינפמ

 (דיב רמצה רענמו

 bp" ך"מסב s" 'וריב לבא ילבב ם"שב ה'כ תמאבו
 וירה בע י"ד ז"ם תבש 'ורי כ'ג y "on" לקשמ

Db) - םופנ! 
$7 AD אש 

 = םפנ |

 אל ארדיקל יחפלט (* ארבג אסלקד ביתילו אבב
avaבורכ יסלוקו סופנ ןוגכ תוקרי ירמוש 'יפ  

 דובכ רת" 6.ןיזבנ ןהלש םילעב "פא 'מולכ
 אסלוק 'יפ ל"ז ^« .תונמלאב בשילמ  ןהל שי
 ןהילע ןיאצוי ןהימש 6 בורכ ידבו ןידרת ידב
 bs" ןידרת יסלוקו בורכ יסלוק '(םופנ) ןיארקנו

nbysלש  nesהרידקה תא קתממ היה אסלוק  
 הלא לכ םישדעב התוא קתמל הכירצ nmn אלו
 איספנ וב הצור השא תוחפ שיא 'יפא יכ תוארהל
 רבד לכו האובתה תא הב ןיפנמש (Ce ןונכ
 ותוא ןיארוק ןיחרפו ןיציצ .ול שיו בחרו ךורא
 ןונצה GU א'פ 'יאלכ ונינש רשאכ 6 אסופנ
 'יפא רמוא אוה ןכו וילע ןיבורמש אוהו (' םופנהו
 לע תולתל הלוכי התיה השא לש הלעב אסופנ
 .('ד ד ב בשילמ רתוי הל ליעומו ארתלמאכ החתפ
 ןיעכ אסלוקו ספנ ןוי 'לב ןירוק סואמ רבדל א"פ

 סואמ הלעבש b^ 'מולכ 0^ v5 "onm םלקו געל |
 המודו תפל pb ר"לב p^ ב'א) —  .דואמ הזבנו
 ןונצל המודו תפלב םיאלכ וניאו ערזו mes ול
 םיאלכב יכ ןונצה םע םיאלכ אוהו שרשו םילעב
 אספנד שוריפ יל הארנו .('ערזה רחא םיכלוה
 סנכנ וניאו תפל ומכ רצקו בע ולש רבאהש ארבג
 אסלקד ,תיבה ףוסב ארקת ומכ ראשנו םוקמ ותואב
 אוהש סלוק ומכ ךוראו קד ולש רבאהש 'יפ ארבג
 תשקבמ הניאש השאה תרמוא םיבשעו תוקריה דב
 אחפלטו הב סנכיש רבד םא יכ הררקל הסכמו ףד

smףד  sb»ןכ תורמואהו תג לש  nתחת  
 ץפנמ י"שריפו (" אצפנד בותכ תואחסונבו ,ןהילעב
 א"פ 'יאלכ 'שוריה ןושל הזו ה'יחא]* (רמצ
 תפלה wn" רחא ןהב וכליה ןונצחו תפלה .ז"כד

Deumןונצ ירה ןוביתה ןילעה רחא ןהב וכליה  
 םיאלכ רמיתו ןימוד ןילעהו המוד ירפ ירה םופנו
 כ"או ירפה םעט רחא ןהב וכליה הזב הנוי ר'א

 Steckrübe, napus ר"למ םופנ ומש יונכ ןכתי 6

 ! (tפ"'עדבו ביתו ט"ק י"כב ה"כ )?  .רשי היכו אפלוקד סרג 'א םלק יעבו ונינפל ייאדכ רמא ישא בר סרג אל ילואו ^|

 הייב )5 .'א םףנ עיייע 6 .טיק "33 ילו קוחמל שו (4 1 00006 caulis 'ורו י"לל ןוכנל ןויכו 1 .ןיזובמ

 יייעו )? = .ויופרב ייארכ רדב אלו ימאו ר"פדבו vci ה"כ )5 = .ץופנהו ג"ונבו 'שוריב היכו )7  .אסיפנ עיפדבו ביה י"כב

 ליגה סיל win יכ וב יתרזחו יילמ ייפ םשו ד"כת ג"חב )!5 .אספנד 'ובותכב לבא ('% «a7 ףד הילה איפ ייאלכ ישורי

 362 Jn boy (35; Jsi עילב שימו י"כ ם"במרה b i^ 310 ףעל 'הל ניצנלפפו ח"פש svn omo יייע

 (ינ) ז"פר יוכרב 'פסותב היכו ?i) .ץפנמהו ג"ונבו ורזיפ b) יוינשמבו יוריב היכו ('? .ףעל יהה בתכמב ינריעהש ומכ

 ייאדכ עבצ ל"צ ילואו אבמ סיטב D"? vis ץפנ סיישבו DU גיונבו v ג"יד טייפ misi ישוריב היכו יפריא ייכ ייגל

 'א ץפ יעב הייבו םפנמהו ל"צו טפנמהו ץפנמה :ג"ע ףרבו םש תבשב ונינפל היכו )1^ .םש ם"ד y^ 'שוריו יפסותב

 .ם"ד (y" שיפרב י"שרבו יה םייש v33 nw ןאכב וניבר ייגכו יב קרס יעב הייכו יצופנ היצפנד גיונבו )75 ,ושוריפ שיע

 .שיירב כ"ג יב קרס יעב לבא prb" היקרסד ןעכנימ bow vim ט"ק ייכב (% .(:גייק רצ קייב
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 קפנ — 55« וסש

machenםאיבה וניברו . yb 'y3יג  ^D)ריפד "יג ) 
vp"(חומ לש םצע) וצפנמשמש ט"יפס  psוב  

 ד'עס ס"ד א"פ הלרע ^" טשפומה םשהו .המואמ
 'גרתב הארוהה וזמ לעפהו .הציפנ איה הריבש איה
 ע"ייע מ'כ ,ג'בלו .'א yb ע"ייע ר"ל ,א'נ "מרי

 — ['ב !yp 'ב עפנ

yb3 2 "6הריענ ןינע םדוקה 'עמ)  (absehütteln 
 ?YD "yv) וק הטנ םיצע wn 'גרת

OUארגנ  PUNאל הייחא]* .אטוחב ץיפנ  
 וללכ ןמגרותמ לעבו) דחוימ ys" ואיבה המל יתעדי
 "יפו (ב"ר איבהש םדוקה 'עב 'מושרה 'תסא 'גרתב
 עבצ רעני םיצעה ןמוא זא דצעמה תכאלמ םתב
 — [דרשה עכצב לספה ראות ןמסל men וקמ

 בכ"ב 'תפסות Schurzfell 2l) ע"למ ל'נ) ץפונ *
 ןינתונו וצפונ אלמ ףילש וילע היה ד'פר

 אלמכ אשמו הניעט רומחה לע היה os ^b ול
 ןינרבעה םהילע ןירשוקש (המודכו רוע לשנ תחפטמ
 אלד חקולל הניעטה וז ןינתונ .ןתכאלמ תעשב
 וז לע ריעהש ימ יתיאר אלו ,רכומה וילע דיפק

 הלמה 1

pe» לעפמ טלובו אצויה זיז ^b spp) =( pb) 
  (hervorragendes G e sim sןיפתתשמ דציכ 'פב

 הל דבעד jus זיפ ^«(  ארטזוזג ךומסד 'מגב
 (ןייוה ד יפופיג b" המופא (*יקפנ C העברא
 קלחנש םוקמ ותוא יוהד המאה Cb לע תוציחמ 'דב
 "n ל'זו ה"יחא]* ,דיחיה תושר תוציחמב
 יפופג b^ : המופא (' יפופג 'ד :(אנליוו סישב) 'וריעב
 תוציחמכ תובושחש ןולחה ידצמ תוטלוב םינבא ןוגכ
 םינבא 'טולכ pbi 'למ ^p m^ םג כ'או .'וכו
 י"שרו = .'ב .ףג ע"ייע דועו זיז ןיעכ sm תוטלוב

^Bןכו תואצומ יקפינ  "unnאצומ 'טישפה  
 יו א"מ) תוערגמ 'גרתו -- p" (Npp א n5 בויא)

 — [אָתְקַפְנ €

 האוצ n" אצויש המ b pbi^ לעפמ «spp קפנ
 ימד תואופרב xcremeni NppeB) ס"לב

 p Norm^ אבלכד אקפנ («G'y? b'b ^w וזחאש
 שירפמד םושמ לוכינ אל (*אקפנו 25 255 תאוצ

Cc)תאצי רשא 'גרת ב"א) -- .("ר ק ע מ ד 'יפ  

mb! ספנמ םושמ בייח אמונ ןיצוה ביס. De» 

NDb) my ובותכ' in"p ומבי י"שריפ ןינעה' 

 [םדוקה ע"ייע ארבג (אצפנד)

VD3 1*חַפנ ומכ)  (einhauchenהעופ א"פ ר"מש  
om nov)רחא קוניתב ןיי תעפונ התיהש (ו'ט  

 ויהשכ קוניתה תא העיפמ התיהש : ליעפהב ומא
 JB עפ y'"y רחא שורדו nb םירמוא

Pb) 2* (ומכ "פ yp)(תופלחתמ 'צו 'ע)  zer- 
  (schlagen.ץצפי 'גרת (" ^D,גכ 5/5)

 ab 'ב י"הד 'גרת לעפתא s3 עפ ע"ייע עפנמר
 .תעטכתא ס"טב 'יסופר תצקב nyesnw ג'י

 רוזיפ ןינע מ"למ דועו הריענ ןינע D62 ומכ) ץֶפָב ג
 ,ab- ausschütten, ausschütteln התיצנו

Gerschlagen(.זימק תבש) ורשנש ימ 'מגב תיכח 'פב  

 רכושה 'פב ז"עב .והיימילג יצפנמ אקד ןגבר אזח
 יפוטק יפיטק 6כ'ע $vV ךפשמה תא 5b 'מגב
 'מגב השקמה המהב 'פב .('יצופנ יצפנ ימנ יא
 הירבחמ ינש דח הוה «CYy s וכתחנש המהב

mueהיחכשא  Üב'א) -- .ירת  pipםפנו ,הריענ  
 יתשו תא איבהל קוספב 'גרת אוה דחא ןינע ץפנו
 .[nns (ןתיכו רמע ןצפנמו ^w) /'א 'תסא)

 ןמגרותמה ש"מו .ןפפנמו ג"ונבו ןמגרותמב ה"כו
 ץיפנ ג'י ר"מ yes" 'גרתה לע זמרב 'ב ץפנ 'עב
 &Q'n אכה (yy אריהנ אל ןורבש 'ל ^w אטוחב
 ןכו 'א ץפנ 'עב תואמגוד ומכ הריענ 'ל כ'ג אוהו
 'גרת ןכו תצפנו (רענ ןמ ןיבה) רעתו 'לקנוא 'גרת
 'גרתו .יצפנתא (לעפתאב) )3 32 ייעשי) ירענתה
 כ'ג Yun quU 'א yb pep mb (à יטפושל
 ערז תבכש ןינעב תצפונו אלמתש .ב'ע 'ובותכ

smהנשמה ןושל תמועל  Cy ox»הרעמ  
 נ'שו 'א ץפ 'עב אבוהש mv "y דועו הפשאל
 .ארוק וניאו ץפונ ח"מ א"פ 'ירוכבו .ו"פ הדנ כ"ג

v3ע'ייע :א"נ "לוח ליעפ .הרבוע הצפנד ו"לפ  
sl 05)ע"ייע : א"ל הדנ :'כ 'מוי ץופ יווצ  yp 

 ייאלכ .'ב ספג ע'ייע : ג"'ע תבש לעפבו לעיפב .'א
 qur ביבא DW .ל"ד ה"פס "יאלכ 'ורי ז"מ ה"פ
 הזמ הארנו .'ד ללג ע"ייע היל ץפנמ inp 'ילוח
 Jo אנצפנמ אל Co v3 היל יצפנמד ןינעה
 -abschütteln, los הריענו דוריפ "pay Cs 'ובותכ)

n" (!יפכ )5 .חכשאו ג"ונב )? .יצופנ וציפנ ימנ יא יפוטק ופיטק ע"פדבו יפטק םשו םישב היכו טיק ייכב  "iעיפד  

 'יכב «mí )5 .א"בטירה m^ יייעו ייל ונינפל לבא ח'יר "יפבו יצנוש יפד םישב היכו (+ si yb ע"ייע יצפנמד י"כב לבא
 .אקפינו 3533 (5  .ותסריג ה"כ (* | .ןיזיהד םיטב ויופדב לבא 'מאו ריפדו ב"ה ט"ק י"כב yam ניפקי.  om )5 םיש

 .וירביא pnob" ^b י"שרו ,ריקעמד טייק י"כבו ע"פרשבו ר"פדב היכ Ü!) .קירפמד 'יגה םשו )?
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monsט"יאלל םג הלמה הקתענש המית תצקו וניבר לש |  
— [beneficio 

 כ"מב ג'הכ אקיפנ ןינאמ ו"כפ ר"קיוב ? אקיפנ *
 אקינפ ג'ונבו 'ב (pe 'עמ ןויזב ידגב 'יפו

 ,'ב ןגפו 'א wen 'עו ןיקיפנב ע"ייע אקינגפ ל'צו
 הזנ כ'חמב העט 495 vn יוועל 'הל ל"תמעבו
 יכ אתיירתב קיפנכ ג"כפס יתבר 'קיספמ ןויצבו
 .קספ ע"ייע אקיספכ תחת ס"ט הזו «pue גונב

 ם"לב (n ." ^ ^" mppb) ומכ) אָתּוקְפַנ *
 לעפמ) האצוה b" 4*% ע"לב אתקפנ

CAusgaben (p52תוקפנב א"יפ םש 'פסותו ,ה'ק מ"ב  
 הקתעהב הברהו אתוקפנל ןידהו .'ז 'ירדנ יויידי) ידי
 ,א"מ ; 'ב ,ו"ט "ישארבל hy" סוואט י"בירל 'יסרפ

 ,ינ יא"י qb ;'מ

pv». *52ןירדהרפ תכשלל 'מויב ק"פב (םוקמ  'bY) 
C^ה"יחא]* —— ,רפינ וז ("י" "שארב) הנלכ  

 = .םיקילא 'ר 'יפכו רפנ פ"א י"כבו 'ב ס"ש י"כב ה"כו
 = 6 לעססאק חיכוה רבכו רגפנ 'מ י"כבו א"צירפינ
 אינימראב Sophene זוחמב 616% אוה רפנ יכ

 -Mar איהו Nephergerd אינימרא 'לב כ"ג ארקנו
tyropolisםינוי לש  Maiferketh,םירוס לש  Mefa- 

rekinרהנ לע התיה התנוכתו םייברע לש  Nym- 
 רגפנ כ"או (ל'נה 'חה .איבהש 'ומוקמ "ייע) 8
 אינימרא 'לב ל"נה ריע םש ןורכז אצירפינ "גו
 רפונ 'מויב םיסופדה "3 ןכתית דועו אוה סילבו

^b)לע התיה ל"נה ריע יכ  wmשררו יפמינ  
 = יפנינ ,יפמינ pay הז יכ הלכ 'למ הנלכ כ'ג בטיה
 .ר"קיוב שרדש המ יכ ריעהל יתיאר דועו .ע"ייע
 ןופסיט ק וז )2^ סומע וארו הנלכ ורבע ה"פ
 אוה שובש ילוא ןופפטק ה"מקת 'ר סומע 'קליבו
 — ng] (רפונ) nmn וזוחמב רשא Sophene תחת

 Trüger) אשונ 6990006% אוה ילוא אָרְפיִננ רפנ
 ארפינ ("CM איסונג !?D 'מגב ז"עב ק"פב

 אפכוד Dp^ ארויפיפא :ארויפיפא Dp" ארונ טיקנ
^bע"ייע ה"יחא]* ,הז לע הז םינוטלש  = 

 אוהש ^b דועו 'יפ םשו (ו'כר ,א'ח) ארויפיפא
nobמושרה ' ^x"ארונ טיקנ אוהו אשונ ייפ  

mamקלי ^3 ' br?יקינולאס  ry D)וריי  
 ארויפיפא : ארויפיפ תחת an^ םש דועו אריפנ א

mmmילכ אשונ 2040006 הז יפל  der Hinterher- 
nachtragendeהז לע הז םינוטלש םה כ'או ] -- 

 זסש

 ןמתמ C אתקפנד Cn יד'כ ישארב) םשמ
 ה'נכו  .התלוז תואמגודה ש"ייע ןמגרותמה 'יגכו
 הינייעמ קופנו ב'עפ ו"נ ילוחב םייעמ תאיצי מ

^Dהמ שנ תאיצימ ,ויעמ ואצי  TUב"פר 'גיגח  
 שארב ף'לא תפסוהב .אקפנד איה אחור .ז"עד
 םימעפל 'וריבו .הירתב ןיקפנא : pon ןת 'פ ר"להק
 'עב תואמגודה p pb" רוצקמ CO ^D ימ רשקב
 קפנימ : ץמוג רפוח 'פ ר"להק nns הביתבו 'ב ימ
 pex .ט"סד ד"פ תינעת 'ורי (pe ןמ ומכ היל
 .(ותלוזו ו"כ יג ;ד"י 502 58020( ארקמב קפנ W^ רבכו

 דועו .'ג po ע"ייע .ו"ק תבש .ה"מ 'וכרב קּופ יווצ
 יאמ Oy "mns מ"ר מ"לב אצי ומכ ונינע
 D" :'ו 'ציב nm אצוי המ b^ הנימ הל אקפנ
 םש הנימ אקפנ יאמל א"עס ג"מ "ילוח א'עס ,ח"מ

'Dב'עס  "D2 ט'ק 'דהנס ,הנימ אקפנ 'UDיאמ  
sppהנימ ךל . "bnב'מ . nioהיל ? speiהיל  

 תחת לגרומ 'וריבו קוספה הז וא הזמ sv "B 'וכו
 קפנ המ וא ןוהנימ קפנ המ רמול הנימ אקפנ יאמ
 ,ז"כד א"פ "יאלכ v" 'ימעפ המכ y" ןוהיניבמ
 ותבוח ידי אצוי ןינעב דועו .ח'ד ו"פ תבש 'ורי
 'כוסבו cnim ידי אנא קיפנ :י"ד ו"פ 'וכרב 'ורי
 תחתו wb" 'ייע הב קיפנו : קר ב"ער vb ילבב
 דכ וא היב קיפנכ רמול 'גרתב לגרומ וב אצוי כ

"sn ma pesישארבל 'ב י"רתו ; 'ח ,ד"י 'ירבדל 'א  
 pen יולמב ארקמב) ew ליעפהבו — .'כ ^n .,'ב

 וקיפאו .א"מ nac דיי ויה wy ju .יב יה לאיגד

 מ"ב pem : ו"ע 'ובותכ .אלבה קיפמ . . אלבה
 יתרת ךנה ב'ער ג'"מ 'ילוח Copes sup ,ד'ע
 קיפמ : ב'מ bw [קיפת ל"צ] (קפית) אל תקפאד
 (םימעפ הזיא) :ד"מ 'וכרב א'ער ג'מ םשו 'יווצב
 ^ ,א'חב pes] ל"צ] peso ע"ייע דועו יקופאל

vuתומש 'לקנוא 'גרתבו  i^ àאקפאל  ys 
 ונאצמ לבא -- ותלוזו ב"ל .'ג pb ;ד"י ,ג" םש
 שפנ ע"ייע ארק יאהמ היל אקפנ ןינעב יקופאל כ'ג

 — ]21 הרעהב 'א

 הניבשושל לשמ «mp np שירב ונדמליב 0( קפנ
 ךניא םא רמא ןיקפינב שקיבש ךלמ תב לש

 יתאצמ אלש רמוא ינא ףא ילש ןיקפינב עבות
 איה תישרש n" mw ב"או -- .םילותב ךתבל
 (דובכב ןה pesa ןה תלעות ר"לב ןיקפינב "פ
 .ז"כק ,ב"ח ןיקיפנב 'עב הזב יתכראה רבכ ה"יחא]*
 ויפב תלגרומ nys "ימור ןושלש רורב ןאכמו —

 Juden יע רעבורגו שרע m'y (5  .אטבמב א"הה שיגרהל קיפמ א"ה יונוכ םיקדקרמה לצא הזמו )? .אתקפג יר ג'יונב )1

 .188 רצ
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 $68 | שָפָנ — אזרפנ ₪ע חסש

 הז שפנ (" הדיחי חור mm news שפג הל וארקנ
 חור .שפנה אוה םדה יכ OUO 3^ "7:0 'יאנש םדה
 עדוי m (G3^ 93 תלהק) 'אנש תדרויו הלוע איהש
 המשנ ^C ['וגו] הלעמל איה הלועה םדאה ינב חור
 אתייפואה ("ןירמוא אתיירבד ("הפואה וז
 ,ףוגב mn איהו םיתמ םירביאה לכש היח ,(" אבט
 !UTD איהו ףוגב םינש םינש ןירביאה לכש הריחי
 ינש רשעמל הנתונו (ינשמב ocu מיב) בהזה 'פב
 םש) 'רמג .הער שפנ אלא וניאש ששוח וניאו

C25םיקומד ןאמ יאה  "vs CÓשפנ ירקימ  my? 
^bןיפיפ כב הצור וניאו םיפסכב קדקדמש "), 

 ןתוא ןיליצמש ולא (ג'ע mo הרומו ררופ ןב 'פב
 זיליצמ p^ 'וכו וגרוהל ורבח רחא ףדורה ןשפנב
 .(''ותוא ןיגרוהש ףדור לש ושפנב ףדורה דימ ףדרגה
 (''ייותאל תושפנ (ב'ער טימ (r^ ריזנו ג"הכ 'פד ג"רב
 להואב האמטמש םיתמ ינשמ אציש DT תיעיבר
 ,אבי אל nb תושפנ לכ by: (n aes 'קי) 'אנש
 אצי Cy 'הגנס) תרתחמב אבה 'מגב ררוס ןב 'פב
 ינפמ שפנ ןיחוד ןיאש ינפמ וב ןיעגונ ןיא ושאר
 םיחפט 'ג ריואב היולת םינזאמ שפנ — שפנ
 wp) ^p (b'b 272 הניפסה תא רכומה 'פד ג'סב
 שפנה ומכ תבצה ךותבש ןושלה ונייה,
 ךירצ וב ןיזחואש תבצה ותואו ("ףוגה ךו תב
 (*ריואב היי ו ל n וני יהו םיחפט 'ג ךורא תויהל
 היבגהל ךירצו םינזאמה ןייולת תבצה ותואבש
 השלש ץראה ןמ ןהב ןילקושש םינזאמה תופכ

7Mעובצל ראות) אזרפנ  (Hyüneיארבנ ע"ייע  
 סרגש ותטישל ךלה 5^3 ה"יחא]*

 יעבו םשו אזרבנ ע"ייע ל"צו ארבנ + אזרבנ 'עב םג
 [תואחסונ ייונש םע וירוב לע ויתשריפ אפא

b: (ס'לב gro) asp)ע'לב  o9ינויחה חכ 'יפ  
das animalische Lebenוא שיאל לאשוהו  

 Odem, Seele המשנו חור םשל ףדרנו Person השא

 רכדה םצעלו Wille, Gemüth, Wunsch היתוחכלו
 CB ינכרב) .ןיכרבמ דציכ 'פד ג'סב (יעה ףוסב לע
 תוכיתח b" שפנה תא בישמ שפנל (''בורקה לכ
 שפנה תיחמ םשש הטיחשה תיבל הבורקה רשב לש
 ול הבישמ וליאכו ותקזחמ הלוחה הנלכאי םא
 הטיחשה לע וילע ןיכרבמש ('אקנוע אוהו ושפנ
 6זיש wv יפד ג'רב 'ציבב  .ךורב יב ארקנ 'כיפל
 cro) "עה םיקרפ השל שב 'פד נ"רבו
 יו תבשש ןויכ 0^ a5 תמש «wp ("תב ש

^b wb) mosהריתי המשנ,  pmiםדאב ה"בקה  
 השע םימי תשש יִכ (Gu mov) 'אנש תבש ברעב

 6יעיבשה םויבו ץראה תאו םימשה תא 'ה
 ןתמשנ C ןהב גנעתהל ז"הועב ארבנש המ לכ 'מולכ
 תבשב (* תחוורתמו תלדגתמו וארבנ יעיבשה םויב
 הטעמתנ 'מולכ שפנ הדבא ^C תבשש ןויכו
 :ישפנ םולשמ חנזתו הכיא תליגמב . "המשנה
 )^ תרמא ןכ אל ל"א C pp דח לישבת לכמ לכא
 איהד (" אשפנ המש המו ל"א תיקספו תילכא
 | 7 חכב ואל לקשמה הבש sn טעבי אלש םיחפמ תומש "'ה :ויפאב "nb ד"יפ ר"בב ל תשפונ

ws (tםיש ייכב  vum .בורק ג'ונבו  *) עיייע pyר"פדב ה"כ )  cesע"פרשבו  bעייפדב ייל תובית יתש )^  

^wןיצוחנו חייר ייפבו ב"הו ט"ק יייכב ןוכנל  Jnרצקתנ סייטבו השרדה תודוא  "yייפב )5  .ןהמ חי"ר ייפב )5 ו גו  

 Jm Db יעב ושוריפ יייע )*  ,(ינליוו םישב) ess" חיר ייפמ קתעוה כ"ע )9 .יוו ג"ונב (*  .תולדגתמו תוחוורתמו ח"ר

 איה הל ביהיתיאד המכ איהד אשפנ הל pp המבו רייכיאב ג"ונב ('* .השפונ ב"ה י"כב U) | .תירמא מ"ק י"כב )!
 53 יויעו (ל"ק (wm יא D3 ya שיימכ ליצש םינוש םיכרעמ וניבר ייג יתחכוה רבכו םייוניש הברה םש םגו השיפג

 ,ךורעב ל"צכש התעמ רומא וניבר כ"ג ^5 תונושאר שלש רדסכו היח הדיחי novi הור שפנ ג"ונב ) .ומוקמב כמ ייפ

 י"כב ןוכנל ה"כ )16 .היפואה ג"ונב ('* .קופָפה mo לע םג יאקו ('+ .הדיחי היח המשנ שפנ m ררסה ביפס ר"בדבו

 יפל א תיסו א ה bui אתיפואה יהסונבו עיפדבו p" ייכב mé (U  ,תרמוא ס"טב ע"פדשב לבא ר"פדו ב"ה ט"ק
Le. . 16 ₪  

 הפואה n םדוק סרוג ר"פד pi יכ D'/b אוה קפס ילב לבא Wesenheit, Substanz 000% י"ל אוהש 5^ הפקשה

Naturanlage 00%, 900046 wm9000'% ןושארהמ ראותהו 06% ומכ  nn von glücklichen Anlagenאתייפואה  
 ר'יפדו דילו ביהו טייק י"כב ןוכנל היכ ('* ims םיקומד ןאמ ב"ה י"כב )7 .ש"מו ?^y ,א"ח יפא ע"ייע דועו אבט
 יב הק יעבו העיבטה וב םיריכמ אלו mw םניאו םיכועמ (cb ןיסיפכב ס"טב ר"ב י"כבו ע"פרשב לבא ןיפופכב Y יייכבו
 מיטשה איבהש חיר ייפמש השק nypi )* ,י' ילהק) לזרבה ההק ילמ יוכו יזוזא יהקד ןאמ יאה חיר ייפע וניבר סרוג

nasהאצויש ןויכד יוכו שימל הנתונו הייר לייזו יקומ ייג  Vyימ לכש הל ןיששוה ןיא הרועכ איהש י'פעא קחדה  

 .תונקל הצורש אקודד 'יחב א"בטירה ייפ הארנו .םיש ייכב כ'ג W^ יירפסה ייגכו mb הער שפנ אלא וגיא הב דמו ע ש
 nm אל םא ולש תא ףילחמ המלד הער שפנ ירקימ אל יאדו רחא עלסב עלס ףילהמ לבא רהא הקמ וא םידגב ונממ
 יופסותה ושריפ רבכ לבא יקופאל ג"ונב (?' .ייפה הז וחרש וליצהל היד יופסות יייע )79 ,ולשמ sme בוטו הפי עלס ול

nvםהלש השרדה האצו' הז קוספמש ימולכ ארק יאהמ היל אקפנ ומכ אשוריפ יוה יקופאל ךנה :ל"זו לכ לע היד  
£m aייותאל סרגש ךורעה ייגמ היאר איבהל לוכי  snaחיל . cw63 ייל (** = .יוכו םד תיעיברל ןינמ שוריפב " 

 םשו 5« םישב ספדנ ונממו ידי תחת רשא י'כב ה'מגר ייפב היכו )? .ןינעה ריבסהל ידכ ותעדמ ואיבה וניברו ה"מגר
 .ריואב *ול ת או תו קיתעמה תועטב
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 369 שָפנ

 שפניו !mi עטגסמ nmm ma nni לאשוהו עיוכמ רחאה ףכה הארנו הלעמל הרהמ רוזחיו

 p^ ליעל y) we mas^ יוו שדרש ארקמ לש
ayaיל ידוד 'פ ר'שהשבו אָשאַפְנ סילב ה'כו  

 בסנתאו 'וכו ששתא pov רתבל שפנ בסנ הוהו
 והי לאו ה"פ vov לעפהו .בסנ ע"ייע 'וכו שפנ
 לע תיעיברה ותחנהב ('תבשה םויב ןישפנ
 טילכ) המודכו הואת mob מ"ד שפנה תונוכת
 'ייע) הערה שפנ הזמו 6ט יגיכ תומש ;'ה 14 3 ישארב

 יעב אל אשיב שפנמ .ג"יד א"פס ב"ב 'וריבו (ליעל
 b. 'ועובש wes לעב ע"ייע .'ו "ילוח .אברעמ

DNיכו רמול ךשפנ םא יאמ םש ,רמול ךשפנ  
 ךשפנ םא ^ קרפ 'ג 'שרפ ערוצמ ירפס 'וכו אמית

BUND Um "Uy : ביד איפר 70 יורי eb 
 ןויכמ YDT: ג'פר 'ינעת 'ורי ,ךשפנ המ : ו'מד
 ny" ^b הלא לכב 'וכו תושעל ןשפנ 3^1 ונתנש
 ירוסו ע"לב ה"כו הואת ןינע דועו qum הבשחמו
 3b^ לעפה ונממו ליעל y min 'פ ר'כיאב הזמו
 ארוב ד"עפל ni .הואת הואתמ b" תשפונ וניבר
 יכרצ 'מולכ .ה"מ  .ד"מ .ז"ל oam תובר תושפנ
 יכרוצ : (wb ^ ,ד"כ 'ירבדל יא 'ורי 'גרת ןכו םייחה
 :םש 'ב enm" אשפנ לכל ןוזמ דבעתמ ןוהבד
 ,ארוב ה"ד ז"ל 'וכרב 'ופסות 'ייעו אשפנ יכרוצ
 'מוי = .ט"כק תבש ל"נה תוארוה ןינעב ץובקהו —
 = ע"ייע תושפנ תנכס .ב"כ 'ציב ,תושפנ קפס .ג"פ
 q ע"ייע) תושפנ יניד נ"שו ,'3 'דהנס ,נ"שו ןכס

 pn .אתשפנ "vun ,'א 'ירבדל 'א v^ 'גרתב

 (Wb ןינעבו (.טימק (m םימחר לעב ע"ייע ז"פ
 ג"יפר תבש vm ליעל 'ייע תכסמה שפנו םינזאמ

 -וכליש ברעה יטוח םהו .תכסמ שפנ N Ry^ ר"יד
 "ילכ ם"במרהל מ"יפ 'ייע יתש pi הגיראה ךותב

 — [א'מ א'כפ

 החורה m À-9 ,, 2-5 ע'לבו אָשְפַנ ס"לב) שפנ
(eer שיפָנ לעפה ראו תו Raum, Gerüumigkeit 

 איכק ביכ (*ד חפ לצ תו גב 'מ ג ב ןילחונ שי 'פב
 ^35( םירדנ ןילאשנו 'מגב הרענ 'פב 'ירדנבו 0

 אה היל sup ןתנ רב C'pN בר ואיעס חיע

 ךוראה לזרבה ונייה הנקו .לוקש רככ ירה רמאיו
 2^ ךורא תויהל Tox תופכה וב ('ןייול תש
 תועוצרה ונייה 6(" [אנתמ ל"צ] (הנתמו) .םיחפמ

 לש ינוונח לש .םיחפט 3^ תופכה jn ןייולתש
 תולקשמ ינטרוט xen ןהב ןירכומש תיבה לעב
 תכסמה שפנ m ןוגכו C'amm ףסכ ןהב ןילקושש
 םידגבה לכבו (א"מ) 5553 א"כפ עגונהב
 "כלוהש ברעה יטוח 'יפ ((6"') םיענ נב א"י פ
 ה"יחא]* .ףוגה ךותב שפנכ תכסמה ךותב
 ותועצמאב רשא ינויחה חכה לע הגוש ארה ותחנה

 ,ליעל ny" : ד"מ uz mn" ינפוגה m" םייוקי
 אשפנ רשב , , הדועס יכרצ יאמ ,ט"כק תבש ןכו
 שיש םירבד א'ער א'צו ב"עס 'צ ב"ב ,אשפנ ףלח

 שיש םירבד : ל"ד ה"פ 'ובותכ 'ורי ,שפנ ייח ןהב
 תדיבא וב שיש יוניע :o ד'ע 'מוי ,שפנ םויק ןהב
 ז"פ ירחא 'פ ארפס C023 היפ ימוי יורי יייעו) שפנ
 הליכא וז וז וזיאו םכיתושפנ תיבב אהיש יוניע
 הזמו ש"מו vy ב"ח ע"ייע שפנה תיב הזמו היתשו

poynתקולח  wesג'חב ש"מו 'ג קלח ע"ייע , 
Yenרמאנו --  gis Tyהיוגו  moe) pos 

Cn swב"ע 'רהנס הזמ  + aryל"נה  "y!תולהא  
 חד ע"ייע TD 1^7 .ד"יפ תבש 'שורי YD ז"פ

vm)הזמו ג'ל  njנ'שו 'א חנ ע"ייע הישפנ . 

 (יב ,ב"ל בויא סילכ) ומצעל רזוח Sn ןינעב דועו
 ייחספ ,אתכליהמ רבל ךשפנ קיפת אל :ז"ט 'טוס
 לע הינשה ותחנהב muby היתעדא : ח"פ
 ו"פ ר"ב G2 n2 איש מילכ) Bun תלוז ינחור רבד
 'ומבי 'שורי ףוגהמ האצוי איהש תעשב שפנה

xy vo rb b"2 ק"מ ^« bריקו =: ב"םד  

 (Cb7D TP 'ב pb ע"ייע אפוג לע ND"D אשפנ ח"יפ
 וילע תלבאתמ םדא לש ושפנ .ב"נק תבש ,נ"שו
 םירבדמ םניאש םייח ילעבמ כ"ג 'מאנו .העבש לכ
 םימשה ןמ וארבנש תוירבה לכ ו"ש 'פ וניזאה ירפס
 ןמ וארבנש תוירב לכו םימשה ןמ םפוגו םשפנ
 ותחנהב y" 'וכו ץראה jb םפונו םשפנ ץראה
 aufathmen חור תפיאשו המישנ ןינע תישילשה

(iה"מגר ייפב ה"כו ם"ש יייכב היכו  mo) (?  .שתולין y'enיג יפל יד ןתמ יעב  v3לבא םישב היכו ש'ע  

 .ר"ויב אגתימ ה"מגר «nb ם"ש י"כב bm ה"מגר ייפמ קתעוה כיע (5 ספדנש) ירקיעה ם"בשרה ייפבו

pee 

 שפנ «p ה'שע ה"מגר ייפל בורק ראובמ  .טילק רצ ב"בב סיד לעב איבהש mb 'פרב םיבשרה ונייהו (אנליונ ס"שב

 < ילבמ שאגמ 5 ם"רהמ b^ אוהו) ייפ אבוה מיטשבו כיע וכותב ףוקז לולח ןושלהש לולח לזרבה .אוה : םש שרופמ

 !ES ob 2.5 .עילב אוהו ןיאזימלא (םיירהמ 'יהב 'ואדכ) ליצו איזימ לא nop n'ome שפנ ל"זו (רוקמה תא הרעהש

.Wagebalken5  .ייל ע"פרשבו ו"ופדבו ךורע י"כב ה"כ (+ ) ms»חנא שרשב ןוחרפ שיר ייפ  nónןויצ ונייה שפנ  

xem) mu» 5mלע היהיש רבקל וא ןויצל ןירוק (שפניו ןמ  qunבשי םש עיגישכ םיכרדב ךליש ימ 53555 . . שפנ  

 .יסוי גיונבו יסיא 1/521 ימ 2/22. ?Dot י"כבו יירדנב הייכו (? .ןויצה לכ ייל ר"פדבו י"כב ה"כ )5.021 m שפנהלו חונל

4T : 



o TM id 

 רעיוביינ y" השנפ ,שגפ אוהו היטוגפ לש ןויצ
 — ]173 דועו 4

"p ב' wb) עב 'מושרה 'עו ס"לב) שפיִנ' CEN 
 חור  (Raumומישת חורו אי 'ורי 'גרת

quen שפינו 0n 25 vm) 

vo wo U^53*םדוקה  pipבוט רתוי וא החורה  
 ,viel sein יובר joy 9 ע"לב we ומכ

(sieh vermehrenושיפנ 6 י'א תומש) ורפ 'נרת  

wb y'"yישארבל 'קנוא 'גרת שיִּפִא לעפא ,'ב " 
 'א י"רתבו D mb DU^ ;ינשפא ב'נ "M ;'ו ז"י
 'רמבל 'א י"רת ;ךנישיפמ 'יסופד תצקבו p שיפמ
 pae האמוט ישופא ,'ז 'ציב יִשוּפָאְל 'ו ^

ud: Pג"כ 'וחנמ .ןילוספ ישופא 5 טוס  : 
 .יסירא שיפאד אניעב : ב" ב"ב ןילבת הל שיפא
 'ובותכ .,'וכו שיפנ המכ :ג"ע ב"ב ראותה ונממו
 יה"כ יירבדל 'א י"רת .[אנייז] (אנויזנ שיפנד :ו"ס
 "4 'תפאל ינש n"  ץוכקהו אשיפנ אקור 'ט
 ,'מ 'טוס ubl ךנה :'נ $CO  ןוניא ןישיפנ
 3( 'רהנס ,'א p" ע"ייע 2? תבש ,היל ישיפנ

 .'א qan ע"ייע

 'פב Honigseim) שבד ףוצל ראות מ"למ) תפנ
 ק"מהיב .ברחשמ C3) .חימ) 'טופב ןורחא

 יאמ Cn'5 םש) ]453[ ,םיפוצ «ne רימשה לשב

no»תלס םיפוצ  nexהסיעל המודו הפנ יבג לע  
 בר תעד וז ה"יחא]* ben שבדב השולינש
 עשוהי 'ר רונתב תוקבדנה תורככ יתש רמא יולו
 אוה מ"לו .םיפוצה jb אבה שברה הז DN יול ןב
 ;3" ,דייכ ;יג sn ילשמ) mau יִלָבְו (א"י 00 יילהח)

 תפנ ומכ) ילתפנ שרד א"עפ ר"בבו (א'י ,'ד שיהש
ne» cbוכו הרות ירבד אוה ילש אל המצע ') 

 -Na "633 ומכו היִיָתֶפְנ ,אייִתְפְנ ,ייִתְפְנ ,יִתְפְכ *
(batüerדמעו ב"עס ר"יד ד"יפר תבש 'ורי  

 ימויב .תוונ ע"ייעו (שחנה (AN וגרהו דחא יתפנ
"Unאייתפנ אוהה :םשו .. "תפנ רח :ה"מד  

 'וריבו הייתפנ sunm ד"ע ו"'טד ז"טפס תבש "וריו
 ייתונ bun ייתוכ דח w^ ד'ע ח"לד ד"פס "ירדנ
 (:גיכק (am ןירופיצ לש ארצק ינב ע'ייעו ייתפנ וא

 am ע"ייע רועו --

 6'האמלש העברע (םינפב 'ייע המוא «cv האחתפנ

 םינש ךומסד 'מגב םיתבה תקזח 'פב

Ub) yvהאחתפנ =  

 שיפנ אעדוהנל תשש ברד הימקל אתא אתינתמ
 ואצמ אל (' שוריפ אזוחמל pues יתא הוה
 אל רמול שחנתנו םקיר תיבה אצמ אלא ותיבב
 ךלה ותיב 6היהי אלמ רמאו תיבב ויתאצמ
 ה"יחא|* .אינתד אה ולאשו ואצמו אזוחמל
 ואצמ אלו וניבר ^55 sum היחכשא אלו ג"וגב
 אשפנ םשה ןמ לעפה ראות (wb 'יפו ,ותיבב
 ןינע דועו םקיר ונייה החורהב ותיב אצמ 'מולכ
 שחנתנש המ הזו רשועו pn אלמ ע"לב שיפנ
 םהש ב"ר ירבד yn mb' ףיסוה ל"מרו  ,ךורעבכו
 אל וניבר "ג .שפינ ע"יע דחוימ 'עב םידרסנ

 123 b" ןכו ה"מגר 'יפב אלו מ"טשב אל יתאצמ

 —  [ב'ב ס"ש

pjןורכזל ןויצ אתשפנ ץובקב אשַפִנ ס"למ 5/3(  
 דציכ 'פב Grabmal, Monument) רבקה לע

 )) BD" יתפסותב היכו 3733 א"מ ה"פ 'וריע) ןירבעמ

 ופסותב היכו ה"מ) יילקשב 'ב 'פב .תושפנו ןירשנ
nopeא'פכ ) paxול  wesלע  "b mapןיעכ ןינב  

 ;ז" יגיב בימ) ןויצ ומש מ"לבו רבקה לע ןינובש
 ביפ יילקש) wy (Ue" ,ט"ל יקזחי .iso m יימרו

 תושפנ ןישוע ןיא 'מוא ג"בשר sun (א'ער זימד

 ה"כו ה"יחא> .ןנורכז ןה ןהירבד םיקידצל
 ז"יפר 'ולהא 'תפסות .םהינורכז םשו Y'eb ר"בב
 jb  ץוח תורוחט לארשי ץראבש תושפנ תקזח
 6 ו"פ 'וריע .'פפות דיחיהו .דבלב תונייוצמה

 לע pua י"שריפו 'וכו הצרפנש שפנ in 'וריעו
 המוטא שפנ N/D ז'פ 'ולהאב jm ^b ןכו רבקה

paw gui "6שפנ ומש ןויצ ותואו רבקה לע  
 ן"במרהו ,ךורעבכ m "bee" איבהש ש"ע 'וכו

"Dnaל'זו בתכ :א'מ דצ הרובקה רעש םדאה  
 ילתוכ ול ןישועש 'מולכ ןינבב תורבק ורמאש המ
 ץראה לעמ םילתוכה תא ןיהיבגמש םימעפ ןינב
 'וכו םוקמ לכב רומאה רבקה שפנ אוהו הברה
 הייונב nmm "eb ^bms 'פסותב y" דועו שיע
 ww לכ ms התיה (os ve לש הלתוכב
 שפנ הנב 'וכו אמט הכותל סנכנה שפנה ךותל
 םדוקה ע"ייע pm ש"ר "יפו — .'וכו הבג לע
 6 ט'ע ףר) חלשב יהיו שיר כ"רד 'תקיספבו 5 הרעה
 ןודכ דע אשפנ היל ןודבעו (אבלכה) הינורבקו
 ,וימד ח"פ 'ומורת 'וריבו אבלכד אשפנ אירקתמ
 ש"מו ךירעמב 3^ b" תוישעמב m" םומה הז 'יל
 םוקמ םשו — ^ ms םש 'קיספב רעבאב ש"ר
 p^ היטוגפד השפנ lys 2/27 ב"פ יאמד 'וריב

 .האמ לש b'b3 ו"ופדב )5 .רחש ול ןיאו הי ה ע"פרבו בינש ק"העב ND" ןוכנ ה"כ )*  .שורומ ד'טב ו"ופדב )!
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 )0  םיבשע ינימ לכ ס"לבו בלח איצוי וכתוחשכ בשע

i n / 
INS "e miedo y y CD TN "MA 

 .sm 0 הצו ץנ - האחתפנ | )20 אעש

 ייעיבש v^  .ז"חא אבה ע"ייע א"מ ז"פ 'יעיבש | םיחותפנ םה ילוא ב'א) — ,(א'עס vo ביב) םידיעמ
 .םיתיז yon השוע אוהש yo xy ny ר'פס | ybi ה"יחא]* (םירצמ ינבמ ^G יי" ישארב)
 רישישמ (א') ב"יפר n 'תפסות sun ייוניכבו | 'וריבש היארהו םדוקה 'ע לש הייתפנ ומכ אוהש
 < = ,(*וצינ תא רישי אלש דע וב הזה וצינ תא (בוזיא) | 522 ע'ייע הייטונ ר"בבו הייטבנ ינומדקה ראובמ
 םדוק וצינ איצומ הזה menn : חופתה 'פ ר"שהש | האחותפנ 'פ י"כבו ת'חאב כ"ג 'יא וניבר "גכו

 < תדשה ץיצכ 'גרת אָציִנ כ'ג 'גרתבו .'וכו וילעל — [אחותפנ ג"ונבו
onmג'ק  (Ueל"צכ ילואו אלקחד אָציג  "anni 

yiןיגע ץצנ ירבע לעפמו  memע"לב החירפו  "y?עו הצמ ע"ייע אלקחד אצומכ ג'ונבו 'ו 'מ ' 
(schimmern, blühen (5^?שירב  dusוכרב זמ | 6 ' Sub iybי"כב ה'כ אחרפד  qu» 

Ki 0 UEM DAL EON QUAעבו | '* ' meץציו .ש"ע  yuיבדמכ)  G'a osב י"רת ' 
 — [אנצינ yp דועו pus ץינאו ns )2( 55 'פ ר"בב .םינמירה וצנה ^G י"ז

 תא pio] ל"צ] ץנמ ה"בקה ןכיאמ : םדאה תא
 .ולש 6 הרדש ץנמ ול רמא אובל דיתעל םדאה
 .םדאבש תוילוח חי ףוסבש הנטק הילוח איה 'יפ
 Cw יוכרב ןייח jb ץוח 'מגב ,ןיכרבמ רציכ יפב

umינש .'פבו 6חייק ^«( בטורהו רועה  'פד  

  pבשע ןימ) בלח  COWolfsmilehתיעיבשב ז"פב ==

 Cpm33b םיחרפ p CGU" ח" פ בן אמ
 < ה"יחא]* — .כלח איצוי וכתוחשכ בשע 'ירמוא שיו
 < .אוהו בלחה ץנ יציב ד"א ץבלח 'עב ךורעה ל'זו

 ;  תנוכ יכ ראבל יתלאוה ד"צש ,ג'חבו ןכל me ץנהו ףרטצמ pw לש אמטפה "מ ןיצקועב

 < תיעיבשד ז'פ 'וריה לע ירמאד אכיאב וג'בר | אמטיפה לעש mus אוה y? "b ףרטצמ וניא ולש
 .םג כ'או בלח pi יציב ןיציבלח אוהמ ב'עס r3 ה'יחא|* pue 'עב 'יפש רעישח aem ןומיר לש

TUE "3p mu»1  םי תיזחו למ N5 | DubL. gaswpebםינכל םיחרפ .םוקמכ 5'* : EQ m | 
c3 |שור י ב ל"צ שוריפ םוקמב ' mmתיעיבש 'שורי  = = 

 - B^ לע ףיסוהל ואב אל םירמוא שי כ"או ל"נה
 Svp אוה אוה ןכל (me בלחה ץנ יכ ןושארה
 pw 'יעיבש 'שוריב יכ עדו בלח איצוי וכתוחשכ

^sיעיבש 'תפסותבו ןכל חרפה ' n'bפריא "33 ' =" 
moאוה ןיבל  oyע'לב ןיבל יכ רקיע  XS)יפ  = 

^b 35ב"ב ,םינצנה םהב ואריש העשמ  yop 
 ,וציניש העשב םיתיזל (תינופצ חור) השקו א"עס
 העשמ הזה דקשה המ : קשה ץאניו 'פ ר"להק
 m 'תפסות .'וכו ויתוריפ רמוג אוהש דע ץיניש
 : ח"נד בפ ה"ר יורי רקיע לכ וצינח אלש (CO א"יפס
 ץגיי .נ"שו 00 אי רדא y ץנימ ע"ייע ץנימ
 'גרתו :שקל ^yy :n^ "mp Bw n 'ורימ
 ל"רת ty vie o n ,בילק ; ve ג'ק .יילהת) ץיצי

 ,ד"נ 'וריע (מ'למ) ץיצנ םע ףדרנו 'כ ,'ט 'שארב יא
 :ז"ט y "banb'3 'גרת ys" 'וכו םיצצונ וללה
 ימ p"  ר"ישהש : לפלפבי Sp 'קזחיל ;'ח ,ב'צ
 nvmb לאשוהו (הלואגה) האבו איה תצנצנמ תאז
 ךלמהש דע 'פ ר'שהש von v3 שרקה חור
 לאשוהו — ץנצנ ע"ייעו שדקה חור וב הצנצינ
 Yy ב"ד א"פ 'וכרב 'ורי רואה aman תעיקבל
 ר"בב ה"כו 'וכו המחה ץנתש דע חרזמה רואישמ
 "יחפפבו המחה ץגתש דע moon ריאהשמ נ'פ
 אוהו המחה yan דע :מ'ד ג'פר 'מוי 'וריבו : ג'צ

 mnm yx 'עו Tun שיר "יע טשפומה םשה
 < 6688 kleine 608046 םינפב 'ייע מ"למ הָצּונ =) y2 | א"מ b'2 ןיצקוע yai מ'לב oum — "כר יגיח)
 «mmu nbi cs Ci "לוח תופרט ולא es" — | ליעל p" כ'מ םשו ולש yir 6 ויל nomma אבוה)

> mb כ'או ץנ רנייה חרפו ןכ וארקנ Wolfsmileh 
 בלה ץנ אוה אוה ןיבל  semדנייטש) א"לב אלובלח .

 רעדיינש  ^D Donnolo(ט"מ  sm'מ"יפב בלחמ

 "יעיבשל מ"יפב לבא (" ג"מ ח"פ 'יעיבשב ם"במרהל =
 םנודקמ בלחה ץנ 'יפ א"מ ז"פ «' bהיגהל מהודונה  =

 'פו ע"לב  eine ArtWolfsmileh 9!55%בא טיירפ 'ייע -
  pxאוהש הלעה 225 ףעלל צ"נלפפבו -ו6 

= mxb אל 919 (ןיבל) ןבל me ןורתפב םגו silie!! 
"bp בשוימ לכה יתבתכש המ יפלו וילגרו וידי 
 בריו.  תייטב ףשרה י'ע ושריפ ןיצקועב ג'הרו '

  = 4880100086 5לכש ל'נו ומלהל השק הזו =
  "enתויבבע ע"ייע תויבכע ליחתמה רובדל ךייש <

 — [ש"מו

  na (tח"כפ ריבבו הובגמ םג יפ רילהקב ( pniח"יפ  omiלינח ימוקמב )? .ןיכמ טייעקתת 'פ ילהק 'קליבו ץיצמ =

  nónהררש לש  yyג"הכ (* .זול  C22טרופריא ( aeuiםש 'פריא י'כב ןירשכ תי צי כ ימודרג לבא וצונ  p/mלצו

 ,ביח) םדרג ע"ייעו תיציצ שים(.  ^)  nsןורכז ילב ךורע .ירבד קיתעה ייעיבשל בייערב )? .ר"פרבו ביה ויו ייכב ןוכנל <

 ומש  non "y meum.בלחכ |  mam (5ןיצקועל  z' Ye.ב'הלא םיטב !

4T* 

 ייחספבו : ו"ל 'וכרבב ה'כו וצינישמ ש"רו ם"במרהל



 (NV (ס"לב ומכ) ראותהו .הז Dy mr pino ח'יפ
 :ר"כ יליגמ טשפומ DU .אצנ רב אצנ :ו'נ תבש
 ןויצ איצנ p/"y אצנ — ובר ייוצינו ויבא ייוצינ

 (AU ב"במ

 לאשוהו Statthalter דיקפו הנוממ pay מ"למ) ביִצְ
 עובקל ושקב Schalimonat) רובעה שדחל
 ,(' גוז 'עב 'יפ רבָכ )0" v5" .דחא ביצנ

 p'by ליעפהב בצנ מ"למ p" אָּבְצְנ ,ביִצְנ = בצנ
beaעטנ םשה תארוהב אָביִצְנ $13(  

(Getzling, Pflanzeגרת יז יה ייעשג ויעשעש עטנ ' 

 'גרת C) ז"י פש) םינמענ יעטנ grmom אבצנ
 'גרתב הינכו ה"יחא]" .אריחב אבצנ אביצנ
 ; א'כ ,'ם ייעשיל ,(לשא תקתעהל) ג"ל ,א'כ ישארב
 («p'53 w התבצינ הבקנלו 'ט .'ח 3" בויאל

m5 "n (unasץובקהו .ט"כ 05 ,^ 'ז .ז"  
 pip םלוכ 35 ,ר"מק ."ילהתל 'גרת ןיביצנ רוכז
 עטיו 'גרתמ דחא םוקמב תדמועה העיטנו עטנ

"y Punא בצנ ע"ייעו ,'ה 4^ 'קזחיל ק'דר ' 
 א"פ 'לרע v םשהו לעפה ל"זרדב ןכו ןמגרותמב

aDר'קיו .ץראב ןול ביצנו . . תועיטנ יתיימ  
wbבצנמל יתבסו יפ ר'להקו  que)פ ר'כיא ' 

 : ה"נד ד"פ ינש 'שעמ 'וריבו אבצנ תעשב יתבר
 ,'ב לאינדב (n2x& דועו -- אכצנב ל"צ איצנב

 [כצמה pnm ^b א"מ

pxס"לב)  mo orm y/b3י"לב 660  

DN! vyזוחמב  Migdoniaאימטופוסמב  
 m^ תונוממ יניד דחא i52 Ügvmo תינופצ

pu pu 62^רחא הפי ^2 רחא ךלה ףדרת  
 ןדעו ('הנכו ןרח peu הריתב ןב הדוהי 'ר

pיו"ר  ersינרת  paria qanלרת כוו בילתה  
 וזילפ ר"בב ןכו 0 5^ te"  הנלכו דכאו C2 יא)
 ט"ק י"כב ןוכנ ה'כ הייחא]* וב בגודכא
 ןיביצנו ע"פדבו ןיביצנ י"ע םגרותמ דכא 'מולכ ב"הו
 epp "p םש ר"בבו uni" 'גרותמ הנלכ לבא
 'ומבי 'פסות .ב'ק 'ומבי :יג 'יחספב ןיביצנ ה"כו

 — «LT גיד א"פ D2U* 7v ב"יפ

me *יצונל םש)  Geder synג ץנ ע"ייע '. 

 siegen, besiegen) תורבגתהו n2 ונינע מ"למ) חַצְנ |

 יטוס יורי  .גיל יטוס  ןירמאנ ולאו eT ג'רב

 בעש חַצְנ - «mw =) ץנ

 רעשל ןימורש םינטקה םיפנכה תצונ b^ ..הלוספ
 ןבתב אל ןיסכמ psc 07b יילוה יתפסות) (' א ינ ת ד כ
 .הנוי יפנכב אלו הצונב אלו הבבגב אלו שקב אלו
 לעש !לודנ הצונ ונייה םיפנכ 'יפ י"שרו ה'יחא]*
 "יפבו ש"ע רשבל הכומסה הקדה איה הצונ 163 לכ

n3יתאצמ י"כ  (ץבוקב v3ד"יש ףד אקילייגנא ) 
5mהניגמש הקרה הצונ  ues moyכ"ע הניצה  

 "p" ארפס "ייע )"5 יא pP" התצנב b" ןינעבו

 עב .ה"ס T'D: ייחבזו per 'עב 'ז 'שרפ n" קרפ
subרמאש .המלו  wasרעשל ןימורש ליעל  

 'תפסות — םיזע לש הצונ ב'ער ח"כ תבשמ היאר
 הצנו 'גרת — 'א ya ע"ייע וצונ (א'י) ב"יפר הרפ
 (ינועל יה | לצא) י"כבו | אהיציצונו GU טיל בויא)

 — .[אהיצוצינו

 ולאב Habiceht, Sperber) &33 ם"לב ןכו מ"למ) ץנ
 .ירוטשא זעלב ץנה תסורד CU יילוח) תופרט

 v" י"כב ה"כו .astore ט"יאלב אוהו ה"יחא]*
 י"שריפ ןכו רוטשוא :ץנ לש זעל ז"ט s 'קיול
 B" ץנ לבא רייוטסוא סגה תפירד םש "ילוחב
 'ופסותה ש"מ y Sperber, esperoier" ריורפשא

 'ה ש"מו 'א n ע"ייע דועו yin" aro 'ילוח
 רב כ'ג "יא 'גרתבו 164 דצ 'גאלאאזב ןהאזיוועל

 — [:ט'עק ,ב'ח ע"ייע אצצינ רב ,אצנ

 D3 (y'3 תומדב ךאלמל לאשוהו םדוקה 'עמ) ץנ
 ימגב רופחי אל 'פבו 6איל re טגה לכ 'פד

 ץנ ןב אלמלאו (היכ 3 הלבנה תא ןיקיחרמ
 (ו'כ ,טיל בוי 'אנש Down 55 בירחמ הדימעמ
 הדימעמש p^ ןמיתל ויפנכ שורפי ץנ רבאי ךתניבמה
 2/23 ה"מגר 'יפב ה"כו ה"יחא]* m ותואל
 ילב שורדה הז רואיבב רפסל הברה ל"מרו ,ל"נה

 [ךרוצ

 n'3 ביר ןינע ליעפהו לעפנב (n מ"למ) אצנ *
 'גר תב הברהו .streiten, zanken) 833 ם"לב

 לעפתאב הברה ל'זרדבו ןמגרותמב 'א הצנ ע"ייע
 ידהב :ג'ק mns ,וצנמק ווה SÜD ו'ג 'וכרב
 הוה םשו תיצנימ sp :ה"פ מ'בבו תצנימ ידיד

NDיליגמ ,וצנימ יכ  .ו'ע : א"ע "ישודיק ,איצנימ  
 Yun תעלבה ילב 'גרתבו ייוצניאל ותא .ד'כ
 'קיול  ;ד"כ me 'שארבל pns uan "y יצנתא
 pom ישארבל 'ב snm ותלוזו ^ ,ד"כ
 xp ('אחנאל ולזאד אילט וחצנ 6 ר'כד S | רידמב לעפתהבו  .ןייצנתמ Cw י"רתבו לעפ אוהו

m3 )1ע"פדבו טייק יייכב ןוכנ  vnm )* qimטיפר . ?( "y810 רעיוביינ 216 'ב ה"ח טרעננאמ . *( n3ןוכנל  vi33 
 אחנגאל וייופרב לכא ימאו ריפדבו ביהו טייק ייכב היכ )9 y" בידה ג"ונב (*  .הנלכו סיטב עיפרשבו ריפדבו ט"ק
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 Jes ע'לב ה'כו הליזנ ןינע (soy ס'לב) לַצְנ
bas bus] (Zerfliessendes, Abbfallendes 

 רשבל ראות  nbז"פב (םינפב "יע חומינש
 ריזנב ( Ct m srתוליהאב ב'פבו

  by (oenתיזכ  ^5 bus"זכ) "מגב  Cוהזיא =

 == ןנישקמו חיתרהש \*לחומו שרקש תמה רשב לצנ

 .— םיכושחה מ"ק י"כב ה"יחא]*

 אלד ג'עא אוה תמד ןניעדיד אמיניא ימד יכיה
 הוה יאמ ימנ שירק יכ ןנעידי אלד יאו שירק
 < לחומ יא ןניעדי אלד םתסב mov ר"א ןנינשמו

wmועינו 6 וחכ יא  wpאל אוה לחומ יאדו  | 
 תמה רשב (6'תפסות) ('ועינו וחכ sso שירק
 .'שוריב inno אלו ורשב שרקש לפנ b" שרקש
 " (' לצנש תמה רשב (' לצנ והזיא 6 ו"גד orb ריזנ)
 א'חל אוכמה ףופב ה"יחא]* ,(שרקש לחומהו
 " ןמ ךורעה י"כב 'ילש רבכ יתוריעה LXVID דצ
 ר"עפלו רגסמב יתאבה ןכל ארימג דע תפסות
 תפסוהמ המינפ ןוילגמ אב םויסה הזש רורב הארנ
 <. ףיסוהש הפסוה e^ תפסות nom קיתעמה לעב הזיא
 enn" איבהל דוע ףיסוהו שרק תלמ שרפל בתוכה
 "= תולהאל sm ןושל קר d ומצעב וניברו
 'תפסותב יתאצמ הז קרו .ריזנב nen אבילא

 = ןיפרטצמ לצנ תיז יצחכו רשב תיז יצחכ Ye 'ולהא
 b'y לצינ 'יגב ןויצה הז אבוה Tb םשו הז Dy הז

 וא המהבל לצנ שי :םשו .'נ ריזנב 'יאדכ לצנ

 מ"טשב לבא לצנ 'וריב ה'כו 'וכו המהבל לצנ ןיא
 = .עיל לקשמכ ליצנ ל"צ ילואו לצינ 'יג כ'ג ומוקמב
 החילה איה לצנו : ריזנל מ"יפב ם"במרה ל'זו .ל"נה

namולכל ליחתהו בזו רשבה שפעתנשכ םיתמה ןמ ' 
 = = bysy הזיא ot ובתכ א"לה ב"פ תמה תאמוט 'כלהבו
 < "יעו 'וכו החורס החיל השענו חומנש רשבב הז
 "יג םג םייקל לכונ הז יפלו -- םש ךלמל1הנשמב

"sע"ייע י"פר 'ומורת 'תפסותב 'ב  [NM - 

 'יפ pen םוקמב לועפ ינוניב 1 הָלּוצְנ =) לצנ
 -Abgesondertes, Abgewor בוטמ השרפה ןינע

v33 (fenesח"ס 'פ  ("vאלה  nbusהכרב יל  
 = = לציו Gr. gy 'פבו (" תולוצנה ןמ 075 יז"כ 'שארב)

C moin ןמ ליצמש Ce א'ל פש) הנקמ תא. nos 
  ^b,םיכוסחה

  ^6ןינע  quenורקות  ע'ייע  jenאיבה כ'מבו
 < בט np תועורגה ךוועה םשב Ty 'פב
 אוהש רבד 'מולכ תלוצינה 'יפ 'ט ,א"ל "ישארבל

 iw) =) לצנ — חַצְנ

 ,('ינב ינוחצנ C 72 טיב האנואש םשכ 'מגב בהזה 'פב
^pהשמ ילול םדימשהל רמאיו (ג'כ ג'ק יילהת) ןוגכ  

 (ime De ןושלמ אוהו [יוגו] ('וכו) ץרפב דמע וריחב
 ה"יחא|* .דודל רומזמ חצנמל Cw ימ'ק :יא
 המחלמב ףקתש ימ ןכו רישה ילכ לע ףקתל ונינעו

oyיחספ .'וכו םדא ינחצנ אל ימימ : ג'נ 'וריע ' 
^pןיחצונ ה"בקה לבא בצעו ותוא ןיחצנמ ד"וב  

 טוידה ורמא ינוחצני DN .א"צ 'דהנס חמשו ותוא
 םהל ורמא DIN חצנא (ON DN םתהצנ ונבש

 mp רושקב םימעפל sns םתחצנ השמ תרות

 ;ז'ט 'ה "טפושל m" sb תומשל ciun אברק
 מ"ב y" .הכלהב ןוחצנל לאשוהו 'ב י'ט 'יעשיל
 Ub 'רמבל w^ sb תומשל 'א י"רת לעפב .םש
 תומשל 'א י"רת חַצְנִתִמ 'ד ,'ו לאינד לעפתא ;ד"י

Eהבושת .ה"ק 'דהנס לעפנ ,ח"י  "y anmx) 

 דוע רמאנו .חַצְנִהְל םא חוצנל םא : ה"ד ב"ם תבש

 -2( תארוה ןינעמ
ragonגרת ^21 972 יפרח יא 'ב ,א'י "להק 'גרת ' 

 ח"פס 'ומורת 'ורי ,חרפו חצנ 'ג SN רתסאל ינש

 הנאתה 'פ ר"שהש .ןוהימדק חצנאו קפנ ג"ע ו"מד

 וארנ 6 תוחוצנה ^G /5 שיהש  םינצנה | שרד

 םוקמב ראותהו mu ם"לכו תומסרופמה b^ ץראב
 אייחוצנ ןוניא . . (NI אוה ןאמ ל"פ ר'קיו םשה
 )175 ,ב"ח DU) JE 'עו (ב"מר E סופרפיא ע"ייעו

 p'ox ןוחַצְנ םשהו .ןחצנ רבגו m ,ב'כ בויא 'גרת
won)ד"וב לש ונוחצינב ןיאב ןה א"מ ח'פ 'טוס  

 'גרתבו ש"ע 'וכו םוקמ לש ונוחצינב םתאב םתאו
 הינחצנ b^ ט"כ ,ו'ט א"של ,אנחצנו ^n ,'ז 'יטפוש
 ץובקבו sme) cb x5 ,ח"ל יילהתל ,לארשיד
 ,ד"י תומשל 'א י"רת ;'ח yb 'שארבל 'ב י"רת
 תוטשל 'א י"רת אתונחצנ טשפומה com .ה"כ ,ג"י

 — m] ,'ז 'ירבדל ;ד"י 4^

aufschiessen, glánzen, über- 

DIDIיתייא יתסנכ 'פ ר"להק (םוקמ םשג  
 .הנחצנ ןמ ןילפלפ

(der Zank) 193 *אצנ ע"ייע  -- mu)בצנ ע"ייע . 

bb עב' ^p 435 Cr» ביב :^ p'D) איצנב איִצְב 
 םוקמ p^ (םייונשה גיש א"י למ ys ה"יחא]*

 'יפבו pm שחכתנ 92 ע"למ ל"גו הפר וא ךומנ
 ילואו השק איצנ ךפיהב W^ ('ליוו פיש ק"מל ח"ר

"nע'למ הז  Avaכ הלועמ  

v35 m3 (?רי'פרבו  

 תולהאל vmm תקתעהב n'5 (5 ams גייננב )5
(tהייב  plג"ונב )9  .לוציכ ריפדבו יציניוו יפדב  

 .תחא םעפ 'נטשוק 'פד מ"'הוגמבו םימעפ יתש גונב )! mw ,תורוסמ ,תוחוקל לקשמב (?

 .להמו לחמ :yy תולהאב גייהר קיתעה ןכו להומ ג"ונב (+ .יציניוו

m» (*ש"ע רחא ןינעב תצק 'חסונבו .אתפסות עיפרשבו ר''פדב . 

 .ךורעה ייגכ w^ ייישרל סחוימב לבא תלוצנה ןמ ליצמ אוהש הזכ גיונב ff) .תלוצינה ןמ ג"ונב ('% .קותנש יוריב
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 hineinstecken. py) לש nvmw ךפיהב) עַצְנ *
 יוריבו 'וכו ןוחעצנ תא רכ :עלב 'פ ר"כיא

 b'y היינק הל .עצבמ תא : ט'סר ר"פ "נעת
 .ש"ע א'עב "ים (ה"גק ,ב"ח) יב עצב 'עבו עצנמ

pipen, zischen (תופועה תרכה לוק ס"לב F5 ^et 
 םיגהמהו םיפצפצמהו 'גרת (ףצפצ מ"לב

"y my ה"יחא]* .ןפצנמר (^ m ne) 

 ;ד"י mb ;ו"מ ד"ל ;'ר ,ש"כ ; ב"כ 35 םש 'גרת

 — ^n] .'ב הינפצל

Kopper, Kap- >< ע"לב soy) (סילמ. TIPS 
  (perstrauchתולבונ 'מגב ןיכרבמ 7372 'פב

 יאמדבש םילקה Um) א'פ) יאמד שאר ןנתד 6: 'מ)
^ziמגבו ,הפצנהו ןינפוגה ' yn375 יוכרב* ןייה ןמ ( 

 (*ארפק b" תורמתה לעו םילעה לע הפצנ ינימ לע
 .אחרפ ימרא 'לבו nox mm ץמוחה oy ולכאיו
 ןיפלצ 50m ."p) תבשמ חכומ ןכו הייחא]"
 וב שי nox ^b םשו 'ב ףלצ ע"ייעו C ץמוחב
 תבשב ףלצ כ'או ,'וכו תונויבאו ןילעו ןיסירפק
 ץמוחה cy ולכאיש הפצנ אוה אוהו ןיסירפק ונייה

vmםש  noxאחרפ אוהו אפצנ אוה  Ynםש  
 לש ץנ אוה אחרפ יכ ןוקית ךירצ תצק 'וכו ןליאה
 'א אחרפ ע"ייע (אפצנ ירוס לקשמב וא) הפצנ
 ןליאה ןינעב םג יחרפ ץוכקבו אחרפ וניצמ לבא
 yr" א'ער מ"ג bum" :א"ק 'יחספ "ייע .ומצע
 — [אתיטב 'עו 'ונויבא ע"ייע דועו 'א אחרפ 'עב ש"מ

 ראות םש ואיל ^ ייעשי) מילמ ץוצינ =) ץוצנ
 'פב )9! פ"לב Feuerfunke שאה יקלחל

 'מא 'פד ג"סב C) תוצוצינ לבקל Gr תבש) הריכ
 הט חה ש הע ש ב ?Gr יסוי) הנוממה םהל
 ולעופו .("ונטמ תואצוי תוצוצינ (תחרוו
 (C vy ז"עד ג"סב C ץג ומכ On ייעשי) ץוצינל
 ונייה e^ תוצוצינכ וטלופ ףא תוצוצינב ועלב המ

omaה"יחא]* = ,(ה"מ) תודמד ק"פב ץוצינה רעש  
 ץוצינה .תיבו ץוצינה רעש b^ ץוצינ mi 'עבו
 רזוא ןינעב האלהו s/b א"פ 'ודמ א"מ ND דימת)
 (CD YE תכש 'תפסותב ה'נכו — 'ע יג'ה (ש"ע

 תוצוצינ ואצי ה"פס ק"ב 'פסות ,תוצוצינ ונמיה ולפנ
 *C [וזתנו ל"צ] (הזתנו) ב'עס ב"ל ק"בבו והוקיזהו

 pi - (הֶלּוצְב — לצנ

PR NS HM 
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 דעש

 השרפהו הלצה ןינע rv כ"ע םלועה ןמ דבאנ
 השרפה ןושל הלצה ןושל לכ ארקמב לבא הערל

qeא'ל 'שארבל י"שריפ "ייע ביואה ןמו הערה , 
r'à593 ע"ייעו -- [ — 

 השביה jb שרפומש המ b II n5wi^ =) לצנ
 'וכרבב ק"פב Meerestiefe) הלוצמ ומכ אוהו

pes הלוצנכ (Cop חסםפד" i'D33 G'D 
 הב  wp C 0533לוצמ  Cnרבכ  ^p.(*לצמ 'עב

bye byenioy5m wisהשרפה ןינע לעפנו  
 מ"ד ס"שב הברה retten, schützen) הטלמהו =
 יאהמ ןלצינ אנמחר iD ק"ב :ה"מ 'בותכ ל עיפ
 'ומבי :ד"פ תבשב ךדיד אתעדמ ןלצינ 'וכו אתעד

qowb. jgתבש .ביל 'וכרב ליע פה  Up 
 : ג"ס 'ומבי :'ה ללקש in^ "xn mop "יבוריע

"uw 232099ק"ב :'י 'טוס 1^  Dז'ק מ'ב  : 

(ESרהנפ ' Yo dUיילוח = .ח"י ז"ע ': טק  
 ,ו"כק 'פ תקח ירפס ,האלהו ie ve "bmw + ה"נ
 ,ב'כ ipn" ,ןנילצמ cows .ו"טק תבש לעפא
 'הנס :הילוצאל ןניצמ אל :ו"ט 'גינח ,הל אנליצמ
 ילוצאל ועב : ב"י wb ,הילוצאל יצמ אל :ב'ע
 ^J "וכרב לעפ ג  .אלצמו אנגמ "ow .השמל
 יכוס : ו"פ 'מוי :םש n^p. ,ב"ל תבש .ב"ס :ג'נ
 ,א"כ :ב"י 'טופ Jr .'מ "ירדנ ,א"יי"נעת חה"

 Uy :n'à "n : דיסק ." Yo .'מ vp" דיל
 ,ד"נ 'וכרב .ִּתְלצִּפיִאְו א"קס n^ ow ל עפ תא :ז"י

 ,ליצתיאו :ו'מ nb ,לצתיאו

mג רצנ ע"ייע ןימצנ ', 

 א"מ 'גרת Glüthe (93 bye ja מ"לב) אָנֶשַנ *
 ומכ (s) Nux ויז חרי 45 .'א 5
 י'א ץנ ע"ייע אצינ

(blühen, schimmern y32 j לפלפ) ץנצנ "UEM 

 יא יקזחי) תשחנ ןיעכ םיצצונו 'גרת
Cןיעכ ןצנצנמו  AUD)ץנ ע"ייעו ה"יחא]*  

 3335( ל"נה 'זחיב ןמגרותמהו קדר 'יגו נ'שו 'א
qm(ז"ט ,ב'ע יילהת) וציציו 'גרת  xxi"םשו  

pua 6n a9 = 

 ימא 'פרבו ונינפל ה"כו (5 .תלוצמ עיייע my י"כבכ ןוכנהו הגד ע"פרבו ביה ט"ק י"כב vem ?) «n י"כב היכ )!

 ד"אפק W^ יאמדב ם'יבמרהל מייפב (5 .הלוצמ יעב (+ .'ציניוו ריפד ייגכ הלוצמ לייצו הלונמ ייסאב 'פדבו הדונמ ס"טב

 שייע 'ורימ אתיטב ya" יתאבה תרחא היארו )7  .ס"ש י"כב ייל (* Kapper AS 133 n. ע"ל m» ראפק ל"צו

 MT גיפ ימוי יוריבו ב"פ «oj יפסותב היכו )! .ייכב ה"כ (5 vy. ו"ד ג'פס תבש יוריבו .גימ : ב"מ םש היכו )5

 ה"כו ya yy) לבא ץנ ביה י"כב )! .םינפב Cyr םיצוצינה ,ח"יד ביפ יטוס יוריבו ונממ ןיזתנמ תוצוצינה ויה

v23תוצוצנ םשו סיש . 



  vbירוצנו אמעט המ םילפנ 'יפא ג'עס ה"לד ==
 aw ייעשו) בישהל לארושי יריצנו ביש שהל סארשי

 — [ביתכ יפל ^

 = ראות ("Olea yrs M ס"לב ירצונ =) רצנ
 . פ"רב  תוינעתב f HOA Nazarenus ושיל

 .ןינעתמ ps הנושארב «GU םיקופ השלשב 'פד
 Nm םהלש ט"י "פ, (6םיוצונה ינפמ
 י"שרב n^i 622m פישבו m'y ^55 קתעוה הייחא]"
 [Do תוא .ה"פ דצ "ינעת D" "p םינשיה 'פדב

 .אלש םירכנה ינפמ w^ ה"לה ז"יפר 'ירפוס 'פמבו
 וב םינעתמ םה ןושארב ןיחמש ונא יכ לע ורמאי
 ןיששוח ויה אל תודמעמה ןמזב םימכח ורמא לבא
 = לע יו («we ביתכד םושמ אלא םירכנה תביאל
 ע"ייע ושיל ראות אוה ירצונו ,שפנ ע"יעו שפנ
 ח"כ ירצונ DY :'ז .'ו ז'ע .נ'שו (CD'bp atn ושי
 ס"דב אבוה י"שריפ (y םינושארה 'פדבו 33
 םש 3( .ג'מ 'דהנס -- 'ה 'תוא ,'ח דצ ז'על
 .'ע"ייע ו"עפ רב — .ומוקמל ס'ר y" ושי ירימלתמ

 — [רצנ ןב

mms nw x: מ'למ ילוא pu) = רצנ wd 
 םע ףדרנו  vxה"כו הקיחדו הציחל ןינע =

 = Klammern» מ"ד אוה םירגנ ילכ py הזמו ג-5 ע"לב
 - .ןירוצנבו
 = ה"יחא]*

 איבה הז אלו הז אלוי םייסו ןמגרותהמ קתעוה

 Q^ UD) ייעשי) והראתי הגוחמבו 'גרת

 .זימצינבו אגירחא אחסונ היל ריחאמ

 — [ש"ע םמצ jb רזגנ ןימצנו כ"ע ךורעה

 'פ ר"שהשו ג"ל פ'ס ר'קיו (Girpen bob רצנ *
 | םשהו .רצנדכבנ ע"ייע ארצוצכ רצנ יתכנו

pa» m3 (?ריפדב  one) cuxילוסאב יפדבו םירצנה ינפמ  — 
 = ם"ש V/23 2*3 ^w םירצונה ינפמ ייגו ! ךרעה לכ טמשנ גארפ יפרבו קחמנ ביה ייכבו טיק ייכב ייל ןכו רסח 'שמאו

 אלו ג"פס ןילוח 'תפסות ץובקב Grille רצנ ונממ
 uw : ה'ס 'ילוחבו ולא םינמיס םהב שיש ןירָצנכ

 .ע"ייע

| bewahren, (הרימש ןינע 763 םע ףדרנ מ"למ *Y2* 

(beobachtenמלב יתרות רוצנ ,ז"י 333  

 שרד :א"צ ב"ב .ערמ ינושל רוצנ יהלא :םשו

 בכר ןב בדוי ינב ולא Go 'ד י'א ep" םירצויה
 והנרצי ג'י D^ 'בדמב 'מוחנת :םהיבא תעובש ורצנש
 ןבביח ןכיה דע ועמשש םינזאה ירשא +" :ביל יירבד)

 .ןרצנ ןכיה דע ןרמש ןכיה דע

 יפורצנ יב 'עבו ןדינא יב עיייע יִפְרְצְנ ,יִפורָצְנ *
 תבשב ח"ו 'יפמ קתעוה וניבר 'יפו
 C ,ז"טק

 יפורצנ — ץוצנ

 ןיזתנמ (mae : ה"מד ה"פס Uy 'ורי  ,תוצוצינ
 ר'דמבב ןכו םיצוצינה ז"לב ל"גה 'טוס 'וריבו ונממ

n'esויהש ןויכו 'וכו םהינפל ןימדקמ ןיצוצינ ינש  
 המ :ח"פ תבשב יליאשהבו ,'וכו .ןיאצוי ןיצוצינה
 דועו — am תוצוצינ המכל קלחנ הזה שיטפה
 תוצוצינ אכיאהו : ט"לק תבש mo יפיטל לאשוה
 TY עדו ?rb לע ןיזתינ תוצוצנ a5 הדנ ,'וכו
 'ונויצה ינשבו םימ טעמ B^ 45% ע'לב יכ

 — ["בועה הלמה וזמ ילוא 'ינורחאה

"€iומכ) אָצְצְכ  (Habicht, Sperber yjכרת ' 
 ;זיט N^ "PD והנימל ץנה תאו 'ורי

 ה"יחא]* .הינזל אצצנ רב ma 0"ט דיי יירבד
CONI MAאצצמ רב עו  xz 

"y Ced Sehwungfeder (1315 ומכ) איִצְוציִנ " 

 .'ג ץנ 'ע ףוס

 das לעפנב :px = קּוצ לעפמ) pim ,קוצנ *
(Gegossene, Wasserstrahlה"פ 'ירישכמ  

 : א'ע ז"ע ז"מ ד"פ םידי oi cwn .,ז"ט 'יטיג ט"מ
 ושוריפ 'ייעו קוצינ npa קוצנ  ,ד"מד ד"פ Uy 'ורי

yaקצ  Wwןּודיִנ ומכ קוצינ לקשמו , ivתחת  
i ןּודנ. 

 ע"למ Zweig, Spross ףנעל ראות מ"למ) **2
XP  ףוסב ביכורים (lünzen, grünen vo 

Uy mel הברע לש םירצנ ילסב םיינעהו. evo 
 ( C05הדנ) תקוניתה 'פ שארבו  Cmלש ןילקעה

 ןירבעמ דציכ 'פב .(' םירצנ (« Ci 09םירצנ לש
 (בימ) יילכב כ"פ םירכהב :תוחפ אל 'מגב הטוסל

 .ןתליחתבמ םירצנ ילכ ירישב רטוח  "bםיטוש
 ייעשי) ומכ ^ CR Nהרפי וישרשמ רצנ  YD3'פד

 תבש הביקער"א  Ciה"יחא]* — .םיתש לקד ירוצ
  vusרצ  pusםשו  ^bוניבר ( Duxןיצוהו

 ררגנו  nrיתאצמ ןכו (אנליוו פ"שב) ח"ר 'יפ רחא
 ט"ל ףד תולמה 'יפב ןילרעב 'פד םינואג 'שתב :

 ןכו כ"ע לקר לש ןיצוה םירצנ לש : ןילקעה ה'ד
 תבש 'וריב רכזנ  nbםירצנ ילכ לצא ןיצוה :י"ד

 וליפא : א"גד ד"פ 'ורשעמ 'וריבו .ש"ע ( mwייפ
"v ץובקהו .הלכלכ וכפהו םירצנ jb יושע לס 
pu so דועו -- ןירצינ ןותייא .,ד'מד Ub Uy 

 ? piיאצאצו 'גרת ןכו (רצנ שרש ק'דר "ייע)
 יאיל בויא)  (nג'ונבו ןמגרותמה ^35 יִרְצְב יבלבל

 ליעפבו -- ייצינ ( vxיעיבש ^ לפנל ראות

(iןירצונ לש ןילקעה תועטב תורהט ףוס 'פסותבו . 

 .זיטק bi yop תבש דיטב יפורצנ יב 'עב (* .רוזנעצה JD איליפאב ידב טמשנו םינשיה 'פדה לכבו (n'y nena ייפבו



Jps — P3 
omהליאשהב נ'שו 6 א'צר  byאוהש רבד לכ  

 'כוס ןכו י"שריפ 'ייע ולש (map : א'ל ans בוקנ
 תוכקנ וארקנ םינותחתה םימ ןכו תוכקנ pum :ב"י

"Uyייחספ נ"שו רכז ע"ייע : ד"סד א"פ 'ינעת יורי  
v?ובותכ "^^" ג"לפ ר"ב .'ג רפכ ע"ייע אתבקונ ' 

 Dh3p3 ארקנ םוקמ ותואו .'ב רכד ע"ייע .ה"לד ב"יפ
 ד"ע ט"ד ח'פס y"y זכר,  by "v" : ב"פ 'רהנס
 : ג'פ 'ומבי ילככבו ותוביקנ רצ : םשו ,תוביקנ םוקמ
 .ט"סד ר'פ xpn^ 'ורי nap א"לבו aov תובקנ
 הדנ 'ורי ,6ז'נ nera ילבב יייעו) הבקונ הדלי הוה אל
 ב"פ מ"ב 'ורי ,איה אבקונ אוה רכד ד"ע נ'ד ג"פ

ma ivy m^ורי : ב'נ 'ובותכ ץובקהו אבקונ ' 
 ,ז'ב 'קיו 'גרתבו apu ןנב vy 77 ו"טפ 'ומבי

v5אתבקונ םוקמ םשו — אָתְבְקּונ 'יא 'ז .'ו ,'ה  
 'יעיבש 'סותבו a'y voy vp ייעיבש 'ורי ןויעד
 ףוס 'קליבו ןויעד (אחפקנ טרופריא י'כב) אתבקנ ד"פ
 y" .ןויעד «Du ןויער 'תבקינ ר"עתת 'ר בקע

 -- [18 איפארגאיג רעיוביינ

 ('ב ונממו ןאצ CM) pp SU y'bs דקונ =) דקנ
 שירב Hirt-(Viob) דקזנ מ"למו 2S ןאצ העור
mbדקונ והרוק יאזע ןב (ג"מ א"פ)  "bסגלפ אוה ') 

 ,דקונ היה באומ qos עשימו C050) 37« ייתכד
 םידקונב היה רשא םומע ירבד C ,'א (PY ביתכו
 )5 ישארב) םהינקמ 'נרת .ןיתיג ירמ ןנימגרתמו
 כ"רד יקיס) אשת יכד 'תקיספב .(''ןוהיתיג (ג'כ
 b" .'וחנתב 2( אשת יכ שירב ונדמליבו 62^ רצ

(nהיה באומ ךלמ [עשימו]  puהעור דקונ יאמ . 
 ימחל ינברק תא 'פ כ"רד 'תקיספב ה'כו ה"יחא]*
 b'2 לעב ואיבה ןכו 5^1 יתבר 'תקיספבו Co רצ)
 רבדל ךלמל יאנג ןיא ודי לע שרפל א'פ ר'קיול
 ונינע הרפב pu" לבא .הנקמ לעב b^ ודּודקנ םע
 כ'ג 'ייעו ראתב לעוגמ ןאצ ןימ b^ 'מושרה ע"למ

 - .[תמאל ןויכש 'א דקנ 'ע ריבשמה

 ראותהו rein sein תורהט ןינע pi" ם"לב) דקנ
"y rei רוהט sp) סילב STP2 TP 

 הימש דיקנ ינוזמד  ארש ('מושרה פ'למ םינפב
 ( ^noאייק  G'yb'עב b33 ?) לבקמה 'פד :ג'רב

 הרש ( Qj vp'פב 6 יאערא דקניתד אניעב

 ועש

"py pעב ' p»ומוקמ םשו  ^bבלחה תציצמ  
 'מגב augen) ללכב 'ציצמל .לאשוהו רדמ

 'יפ ידדהמ ןימוחת יקני wp C15 em ןילישמ 'פד
 m לובגמ רבאה הז Dp הירביא המהבה*
 הז לא יצחה mb ראשנ sow רשפא יאו ('רבאה

 C הז לא הזמו יצחה

 רוח nypi ןינע )5 ע"לב == מ"למ) 303*
(bohren, durehlóchernבּוקָנ ינוניב לקב  

 ,ץיצע ע"ייע sU. orb .תבש 'ורי ח"מ r'b 'יאלכ
 by 35b "xis 'וריו : ב"לד ט'ם 'יאלכ יורי
 ע"ייע ץראב (הפוקנ ק"פ ר"בב) הבוקנ ינורא אהתו
 :ז"צ am" דרויו בקונ הליאשהבו 6 ג'צר (aem ןרא

"Uyר"ע ח"יד א"פ 'דהנס 'ורי .ב'צ םשו .י"שריפ  
 'נשמב b'2: "לוח לעיפב ,רהה תא ןידה בוקי
 הבקינ :ו'נ 7 bw ,הבקינש האירה . . בלה בקינ
 pem בקינ :םש ,ןיקרה ובקינ .ו"נ םש תרגרגה
 ליעפ תיא ,"כ .ד"כ b/ בויא 'גות לעָפב
 bm" לי עפ ינוניב :םש SO ,ה"מ DU ביִקְניא

dpa mn"הָבּוקְנ (םש םוקמב םגו) לועפ י ינוניב  

(die Durchlócherung)טשווה תבוקנ ,ב"מ 'ילוח , 

 qv = ,ד"ע mbB" ,'וכו הקוספו הבוקנ £5 םש
 'ילוח ז"לכ ץובקהו .ותבוקנ תיב : ד"לד ז"פר 'יחספ
 ךירצ ג"ע "sy א"פ 'ליגמ 'ורי יִבוקנ : ד"נ : ב"מ
 יייע) םארב (vio רכז Ty א"ע םשו  ,ויבוקנל
 אָבְקּונ .אָבְקיִנ .אָבְקִנ א"לב בֶקָנ םשהו Co ילבנב

"bam "yדחא בקנ .ה"מ  qnsאבקונ .'צ תבש  
 .אמטנס ע"ייע אבקונ אזחו cpu .גלשא ע"ייע
 .יוכו qom םהב שיש םיבקנ nw ^b ץוכקהו
 2/2 ונממ האצוי וחור (ps Dip םיבקנ א"פר ר'ב

Deyגרת 'ייעו ,םדאב םיבקנ םיבקנ יתארב'א"עס ' 
 .ךכרוצ ןוניאד ןיבקנו ןיללח דבעתאד 27 ,ח'כ 'קזחי
 דועו .'א סרע ע"ייע ג'ע מ"ד ז'"פס "ירדנ 'ורי
 תבש ,ג'כ 'וכרב y" תויקנ ןינעמ םיבקנ רמאנ
 : ג'צ 'הנס Sy ןיטיג a 'לינמ .ח"יק ייחספ ,ב'נק

 : ד"מ 'ורוכב yn" : ז"ט 'וכמ

 Weib, mm המהבב ןה םדאב jn מ"למ) הָבְקְנ
Weibchenהאב הייקנ (םדוקה 'עמ  D) 

 רכז ע"ייע ה"יחא]* ,רכז 'עב ייפ רבכ 6 א"ל

  (iייפב " n'יפמ קתעוה )? ,ובאה הז בגא " mס"שב) iw אתבוקנ םואיזומ שיטירב י"כבו אתבקנ ייפופד תצקב )5 .(

 יר תעד יפכ בטיה שרפמ םשו Cw גלפ 'עבו ע"ומב סגלפ עיייע (+ .רעלדא גנ''ר ןואגהל רגל תניתנ ייפ םע שמוחב היכו

 קוחמל שי וא סגלפ ומ כ ותנוכ ילואו ט"ר תעד הז אלהו סגלפ אוה ייפ דקונ יאזע ןבד אבילא ןאכ 075 ע'צו ןופרט

 nib םדוק רכזש סגלפ ומכ ימולכ יכה nn ליצ ילואו )2( יכהסה דקונ ייפ ייא םשו ררגנ וירחא רשא im ייפב ייל ןכו

 .הרפל «ym ייפמ קתעוה כ''ע (5 ..אמגידכרפ עבו גלפ 'עבו ןאכב ושוריפ רתיב וירחא ךשמנ םגו וניבר ןכ pin הארנכו

 ה"ק 'ילוחב אתוינעד ארש היכו (5 ,הטמל y" (* ביר ana ע"ייע ws ל"צו ארסיא ייחספב ג"ונבו om רס ץיייעו :ז
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punktiren, Punkte bekommen bi (ע"למ i3 
 מ"ל םשהו  n3o3יא שיהש)  Punkt GUדועו

 תודּוקנ ,הָדּוקְנ  (iakritische Punkteתורשעמ שירב
 .('ודקנישמ ןירוחשה לכו ודקנישמ םיבורחה (ג'מ א'פ)
 pas םירוחשה לכו (ד'עס neis א'פ יורשעמ) ילשורי
 אננח 'ר Nin ודקנישמ הנס יבנעו סדה ('יבניע
 A o "5 .תורוחש תודוקנ תודוקנ ושעישמ אפפ רב

 ^ 'פב ןתנ 'רד תובאב תושרופמ הרותב תודוקנ
 יבסמ «y^ רילפ) םירצמב וניתובאל wy םיסנ
 < ויתפשב G'» v3 קוספב ילשמ תדגהבו (ו'פ יירפוס
 = ונינכלו ונל לע mpi המל : תובאב C אנוש רכני
 j 3 רמא ךכ אלא (םש) דעבש 'ע לעו (ח"כ ,טייכ יירבד)

 תבתכ המ ינפמ יל רמאיו והילא אבי םא ארזע
 יל רמאי םאו םהילע יתדקנ רבכ ול רמוא ("ול א
 < C ןהילעמ םהיתודוקנ קלסא n ת וא תבתכ הפי
 = ה'בקה ינפל לארשי ורמאש דמלמ : ילשמ תדגהבו
 nb לע אלו ןיווצמ us יולגבש המ לע ע"שבר
 = םתא ןיא יולגבש לע ףא ה"בקה ןהל רמא רתסבש
 (LL 03»m mb ןידה רמגנ 'פד ג'רבו .דומעל םילוכי

Gyלעו ונינבלו ונל לע דוקנ המל  y»דעבש  

 a )5 ןדריה תא ורבעש דע בו ת כ ה שנע אלש דמלמ
 (" בותכה שנע יכו הימחנ 'ר ל"א mmm 'ר ירבד

 | (פש 020 רמאנ רבכ אלהו םלועל תורתסנה לע
 .ךכ תורתסנה לע שנע sow םשכ אלא םלוע דע
 אממ היהש ימ 'פב bise ןישנוע לע שנע אל

> B "55 הקוחרבש 'ה לע דוקנ המל 6ג'צ ^no») 
  ,)7 0'פד ג"רב  nvתודמ (« Vw GUB Uamיסוי =

oma ירמכ (**ןורשע עצמאבש ^ לע mpi nob 
(bw יי יט) ןושארה ט"וי לש ("ןושאר ןורשע לש 
ws אלו רפל השלש לשב אל ("דו מי אלש גח 

 = תודוקנ 'י ןינעב דוע yn" ה"יחא]"
 rp) מ"ב ואיבהש תואמגודה תצקמ יפל הרותב
 .ליאל 'ב

 ו"לד ט'פ "חספ Y" .ג"פ ר"'רמב ח"עפ ח"מפ ר"ב
 onm תודוקנה לע הבר בתכהש העשב םשו ,ר'ע
 < העשבו הדוקנה תא קלפמו בתכה תא שווד
 .הדוקנה תא שרוד תא בתכה לע הבר הדוקנהש

p = דק i 
 איולגאד Cm) C5 Uy ץמוחהו 'מגב ןידימעמ ןיא
 לכ 'פד ג"רבו .ידפק ('אתודקנמא ידפק אל
 םושמ ('ארוושנ ישנכד יאה Cm "^m רשבה
 CVp תבש) ידיקנ ינונימ .'וכו אוה 6 אתודקנמד
 yb) טיס ייטיג) וזחאש *מ ג'רבו .(*ינונימ 'עב 'יפ
 רקניתד בותכ יואחסונב ב"א) — | .אדיקנ .ארמח
 תויקנ ןינע םשוריפו ידפק אתורקנמא בותכו יאערא
 yi" הייחא]* (יקנו לולצ אדיקנ ארמח ןכו
 רקיעש אתודקנמ 'עב יתחכוה רבכ לבא  .י"שריפ
 יב) : א"מ 'ילוחב ל"צכו  ת"ילדב b'53 וניבר ^35
 י"שריפו (* דקנל ל"צו ורצח רקנל הצורה (םימעפ
 ןתוא רפשמו דקנמש ימ : א"י 'טוסב 'יפ ןכו תוקנל
 ד"סש 'ר תומש 'קליבו א"פ ר"משבו דיקנמש ל'צו

^Wתומש בוט חקלבו דקנמ ל"צו הקנמ  ,N7^  
 ארסיא 'עב יתחכוה רבכו 'ןתוא קינמ שבושמ רתוי
 פ"למ הרזגנ דיקנ הלמה יכ אתודקנמ own [אדסיא]
 לע הנוממה ןוילעה לילא םש לע :בג%9| = ג
 הלמ םגו ) Anáhita דנעצב ארקנה תונתמו תויקנ
 ^ Ib 'קזחי 'גרתב «'n .הקתעוה nios 'ירוס
 הזמו Cmrpimsb ףיטתשא אל אימבו :0"ופדב)
 ול הדקנש ןוירוג ןב ןומידקנ ,ו"נ "יטיגב םג
 וניברו כ'ע וליבשב החרז י"שריפ ורובעב המח
 p12' ,'כ 'ינעתב ה"כו המדקנש סרג 'א 255 'עב
 המדקנ השלש ךומסב אוהש ומכו 'טשוק 'ציניוו 'זיפ
 'קליבו ת"האבו yay pw" י"כב לבא 'וכו המח םהל
 םג מ"כב) המח הדקנש 's €n^ רצ "נעת ס"ד)

asm (weהדקנש ל"צו הרדקנש  ^pהחרז  
 (x) המחה הרדקנ אל ולא an" םוקמב יכ היארהו
 י"כ "pb ת"האו י"ע 'ב י"כב 'יא ותרומת רשא
 החרז אל םא 'מ י"כב אצמנ המחה הדקנ אל ולא
 הרוהט 'מולכ החרז ומכ mico רורב ירה המח
 א"עס ט"ס ייטיגבו םש "יטיגב י"שר 'יפכו הלולצו
 ,ב'פ 'ישודיקב תורוקנה ילואו ,אדיקנ ארמח לע
 ירהטמ b^ תודוקנה כ"ג ל"צ ה"פ 'שוריק 'פסותבו
 י"שרו רקנו קרפ (Cyn wem לבא םידגב ינקתמו

"bםיהיר ירקנמ ןושלמ א'עב ] 

 אתודקנמ ע"ייע ה"מגר ייפ v23 היכו )* .הארוושנ x^ 'ילוחבו לינה ייחספב היכו (? .םייונשה יתאבה אתודקנמ יעב ('

 y anakhitu" םיילכבבה לצא )5 .ותיב רקנל : םוקמב yD nib"3 יירדנ (pos bos (5 .תואחסונ ייונושב שיע )5 .שיימו

 יווש לע הנושאר ריעהש האלהו יח יללעצסימ סעלרעפו 43 דצ םירשהו םיכאלמה לע ירפסו 20 'קיסקעלדנעצ יטסוי
ny vpהלמ  aam )? Danארקנתיאל  mn)יוריב )5  .רשבה רוקנ ןינעמ ייפו יב רקנ ןמגרותמב  ma»ביה ייכב  

 .אנינה עייפדשבו אנגיח (anim ריפרו טיק ייכב היכ ('% | .יבנע anim יוריבו טייק ייכב .ה"כ (%  .ודיקנישמ מיכב
mans (1!ייל וכינפלש ילשמ . ?!) י"כבו ייל רייפרב rpןהילעמ הדוקנה ריבעא 323 )15 .ונינפל ייל (1* .ךכ 30321 םתוא . 

 .וגינפל ייל ('5  .ושנענ אלש ייבצנ 'קליבו תורתסנה לע voy אלש inim ה"בקה שנע אלש 'קו יפ סיש י"כב )5
 ע"פרשבו ס"שבו ריפדו ביה ייכב ןוכנל ה"כ (?% .ןורשעו ארקמב ('* .ס"שב ה"כו (5 .יה לע mpi ךכיפל גונב )7
 לבא הרוסמבו vB יירפוס יפמב 'יאדכו ינשה ןורשע לש ^v לע ותנוכו ל"נה גיררבאב ה"כו ןורשע ןורשע עצמאבש 'יאו

  penריפד 'יגכ « vל"גה ( ^am.ל"נה 'רמבל יש תחנמ לעב איבהש יומוקמה רתיו ב"פשת 5 סחנפ 'קליו םישה =
an (Cדודמי . 
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318 n3 m 723 

 stechen 5 ע"למ וא שחנ תציקע ע'למ) דקנ *
beunruhigen, Gewis- 2b תגופל לאשוהו 

(sensserupel habenב"פ "ובותכ 'ורי  $Y'3*יב  

 יבל »7 Ub 'ומבי 'וריכו ונידקונ יבל ("מעפ
 ע"ייע wp ובל ומכ 'יפו ינדקונ bun ינרקונ

VEL 

 ,סירקנ ע'ייע םידקנ *

 דחא (א680% י"לב ןכו יטרפ «ce ןומידקנ *
 ןויצ 'א דקנ .ע"ייע םילשורי ירישעמ

 ורובעב המח ול המדקנ ^3 יפלו ipm" 'יטיגמ
DU שרד (.'כ "yni n nem יא בלכ "ys (ה"כו 

 ומכ mp3 ^3 הלועמ רתויו :םדק לעפמ יטרפה
 לע 'פ ר'כיאו "Sep ר'בב רכזנ ןכו ,יתחכוהש

nos 

 דע רתויב קדקדמל ראות) ןדקנ NS .ןדקונ *
 Kleinigkeitskrüámer, der es תודוקנה

TU (bis auf einen Punkt genau nimmtץוא  

 אלו ןקמוע אל ןדקונ אל םדא אהי אל ו'פ 'טוז
 ץוכקהו אנדקונ ג'עד א"יד De 'וכרב 'ורי ןרגרג
 י"שריפ ךכ לע ותוא ןיספות ןינדקנהו א"ער 'נ 'וכרב
 'םריא so" ה"פ 'וכרב 'תפסותב ה"כו .ןינקווד
 ס'שרהמ am" .ל"נה misa 'וריב ה"כו ןינרקונה
 ע"ייע  ךורעה ^3 .כ'ג ה"כ לבא ןינרקונה ס"טב
 'רהנס 'וריב יכ הלמה וזב ושבתשה nim .רקנ

n'57 "bר'עס  ^Nקלב ירפסב ןיגרקונה ינפמ  
sp oeםינרקחה  «pnmקליב ' mwקלב  

nb npnכ'פס ר"רמבבו ןיברקנה ג"סשת 'ר  
 םשב כ"מב 'יארכ ןינדקונה ל'צ םלוכבו ןינרקונה

"mos ^vע"ייע ש"ירב סרג וניבר לבא .ל"נה  
 pnb ליאשמד ב"ער ט"מ 'ירדנ ילבב תוכימסבו רקנ
 םינקייד י"שרל סחוימב b^ לצוהד ינדקנ ןילהל

BU ן"רב "y לכאמב 

9U y'bz) mosהבקנ למג  Kameelפב אונ. ' 
 .םטחב 6 הקנ ,(הימ איפ n2  המהב המב

 (*הקנ לש C mss לבא G'm 'ילכב yp רודכהב
 (*ןננמוק תיא : תונידמב יתרש הכיא תליגמב .אמט
 למגל m^ .אלמג w'D C אימפ sem C spa אדח
 ("טועקלא ול pop דלונשכ יברע 'לב תומש ^3

 NUPTAM יו ה שי

 חעש

 אצומ התאש מ"כב םש ר"בבו בתכה תא קלסמו
 בתכה תא שרוד התא הדוקנה לע הבר בתכה

mpiהדוקנה תא שרוד התא בתכה לע הבר  
"nב'פ 'ר אריו 'קליו ךורש 'פ ר'שהש כ'ג  

 גב .עילב) הָרּוקְנ דועו -- ג'לק 'ר חלשיו 'קליו
 אוהש שי ד'ע י"ר BD תבש c (הדקנ מ"לב
 | םושמו בתוכ םושמ הילע בייחו תחא הדוקנ בתוכ
 הילע בייחו תחא הדוקנ קחומ אוהש שיו קחומ
 ב'פ 'גיגח 'ורי ,'וכו קחומ םושמו בתוכ םושמ
 הדוקנב ןהל הארמ א"כפ יתבר 'תקיספו vy ז"ער
 בריע אלש Ty ג"יד ב'יפס niv v ץובקהו
 בריע'אלש y" TT YS wa" יריבו תודוקנ

 שירב ליעל y תורשעמ 7  ,תודוקנה תא
 C ['עה

 ארקמ לש תודקְנ וא D']pi ומכ o'mp = דקנ
Brotkrumen, mit Schimmelpunkten ver- 

  (sehenבקעי ןב א"ר 'מגב המהב חקולה 'פב (1132
 (האלהו איעס ביכ  pn smוא"מ) 'ומורתב 'ה 'פב

 .תוילק וא םידוקינ ולכאי דע 'וכו המורת האס
  ^bתושעל םגהנמ היהש םינוערז וב שיש םחל

 שפועמ א"יו םינוערז ינימב םחל  ommשופיעה וב
pw? אלב הבוגנ הברה השבי s^) emp?) ומכ 
"xn םינהכה ולכאיו ^b ל'ז לאינד 'ר יחאו רשכה 

 ה"יחא]* = .דחא םוקמב הציבכ אהי אלש ידכ הציב
 מ"למ אוה ךורעבש ןושארה א"י יפל ( p'yp'שוהי)

 ,יט ^ Gיפל שפועמה שכיה םחלה ארקנ ןכו
 םידוקנ םידוקנ רוחשו קוריו ןבל םחלב שופעהש

  pss "y'ומורתב םישרפמה ושריפ ןכו דקנ שרש
 ( py,'ב ינשמב)  0n'יפכו םש 'ורוכבב י"שריפכו

  7םשו 451 דצ לוסאלא באתכב חאנג  "anולכאיו
"vn ^b pp הפי הלוע לאינד 'ר ^8! — ןידוקנ 
"xn אדהכ םידוקינ pum ג"ער ג"מד ה"פר 'ומורת 

 תחא לכ היהת תונטק תורככ ונשעיש 'יפו ,םיציב
 תעד ןכו .םש 'ומורתב ם"במרה 'יפכו הציב יצחכ

 ץבוקב תורוכבב ה"מגר  v3ל'זו (ז'פ ףד יקילייגנא
 ןירוריפ ןירוריפ ןידוקינ ןירמאד תיאו  mnoהציבכמ

 «^ םדוקו  ^p mbהבוגנ הברח השבי *מולכ ל"זו
 ךוועבש ינשה א"י 'יפכ הזו כ"ע רשכה םוש אלב

 — [ה"מגר לש הברח םוקמב הברה 'יגה םשו
———————————————————————— A 

 Punktatoren. םינדקנ : דוקינה ילעבו Punktation דוקינו Vocalzeichen תודוקנ : תועונתה קודקדב וארקנ הזמו (1

 לקשמב אוהו (5 .נישו 1 הרעה גיעש ,ב"ח non עיייע דועו יקיעה אוהו הקאנ גיונבו יוריבו 'פאנ יוינשמב ה"כו (?

 ארפפב ה'כו )*  .ףכוא ג"ונבו 'ג קרפ יב ישרפ םיבז ערוצמ ארפסב פוכיא ןוכנ ה"כו ףאכא ע"לב ףכא ע"ייע יברע

 :ה*'נק איחב y/"y אקנא ג"ונב (* .ןינמיק ו"ופדבו ר"פדב ה"כ (* .הקאנ גייונבו הקנה ב"פ ii יילכ יפסוהבו םש ערוצמ

münnliches, junges Kameel 252)! == דועקלא בוט רתויו Q9 אריוע. aa (4 
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 .ל"ד א"יפר mb "v" :א'ס מ'ב טקמל ןינעבו
 טקנ y" דועו .'א טק ע"ייע ב"פר יישודק ארפס

 — .[ע'ומב 'ג |

 der Sieger) חצנמ vucnvic "53 אָטיקְנ =) טקנ
 ר'קיובו ^C י'שרפ םאבצ לכו p ר'בב

Gub ץרא ןורתיו 'שרפ תומ "ans 
 היד אתחיתפ) הכיא תליגמבו  worךארוב  Qr» ^bןויכ

 אטיקנ ותוא וסליקו ותארקל ואצי ימורל עיגהש
  qmaתחצנ 'פ  nyי('ורברב אוהש זעול —

 ב'א)  "b3 ^pבוט רתויו ה"יחא]* (תחצנ
 חצנמ  web simי"לב  vucyvüs 2000000חצנמ

  cyזעול  aumה"כו איירברב אטיקנ ר"קיוב
"p ר"בב י"שרל םחוימב ה"כו ןורתיו 'פ ר"להקב 
»'y י"לב ןוחצנה ודיבש ךלמ ^b) אירברב אטיקנ 

 לכ ילב לבא (הזב שיגרה אל ב'רוג יל ונינפלו
 'קזחי יקליבו ל"נה ר"כיאבו .וניבר ירפסב 'יא קפס

 ^ [רכרב ע'ייעו אטיקנ ל'צו הטקנ ם"טב ד"סש —

Üp3 7€ביש .ישפנ ןויגות הנא דע 'גרת )0(  
 .ישפנ ןוטקנת תמיא דע «C שי

 bus 'גרת "5 'יגב לבא ןטגרותמב ה"כו ה'יחא]*
 סעב ןינע טנק לעפמ ןוטנקת בוט רתויה יוועל
 שייע w'D: מ"ב טקמל כ'ג וניבר b^ טק 'עבו

spורזגל שי כ"או .כ"ע .וטינקהלו וסיעכהל (א  
 בועתו סואמ ונינעו ישפנ הטקנ Cw 0^ בוי מ"למ
 )07 ושפנו (א"ק רצ) כ"רד 'תקיספב ליעפ ינוניב ונממו
 הנמיה הטיקנ םכיתושפנ psy 'וכו voy הטיק

pomה"צקתת ^ יכיא 'קליבו ב"לקתת 'ר ילשמ  
"anתטינק ] — 

 (ש"מו ,ה"נק ,א"חב ש"ע ןימטקנא ומכ) ןומטקנ

= "b ןומטקהו ןונטבה 9" "553 vues 

 AUR 'עב ונשריפש ןומטקנא אוה

  pjלעיפב הקנ לעפמ ת'הש וא ש"הות מ'למ) =
 ונינעו  jn mnיעבט ןבומב  jnירסומב ,6ע  <

  bloss, 862010108 sein'פד ג'רב (םינפב דוע "יעו |

 = יויסכנמ יקנ ינולפ aep 6ביכ "חפפ העש לכ
 (ו'כר ,גיח) יקנה 'עב אבוהו .א"מ ק"בב ה"כו ה"יחא]*
 = ."שודיקב יִקּנַה םג !"ny םעט בוטב וניבר b^ םשו

xDב"ער ב"יק "יחספב ה"נכו .ש"מו ה"שע א"ער  

 ב
 ( הרכב הבקנלו ('רכב רכזל ןירוק  לדגשכלו

Cowsהבקנלו 6 למנ רכזל ןירוק יואשמל  
 למג 6א'ג (nx יתרויח ('הקאנ "פו ,('הקאנ

somהרוחב , 

 לעפאו ליעפהב לאשוהו yep ג* ע"למ 'יפ) זקנ *
 םימעפ הברהו Gur Ader lassen םד תזקהל

 ץפקל ידכ רועב ץקוע b^ םד זיקה :םד ףורצכ
 םשו 'א זק 'עב ואיבה  וניברו האופרל ומד תא

Ts 

 wo" ומכ ץובק ראות (b cH^ =) שקנ
 -Zusammen הברה תומוקממ םיטקלתמ 'מולכ

 ('ye n לעופה תא רכושה 'פד ג"רב
 C יאטוקלב sp יאטוקנב . . יגיחנ יכיה יזחילו 67

^pהברה תומוקממ םיאבו םיטקלתמש םישנא  
 ריעה רעשב ןידמועו ןמצע תא ריכשהלו טוקלל
 א"פ .םשל me ןילעופ רוכשל הצורש ימ לכו
 םינש םדא ינב הל וצבקתנו nen vy התיהש
 ?mw גהנמ nnb ןיאש וי ריעמ םינשו וז ריעמ
 םישנא חתפי לא וטקלתיו ('ג (s^ ^en ביתכדכ

Dp"ןינעב ה"נכו ה"יחא]*  nens nmp5 
 טיקנ .'ה 'דהנסב :לעפאו bye לעיפ ,לקב הפיסאו
 o r'y אצפח טיקנ ב"עס mb ייעיבש יאתושר
 :מ'ק nav .הטיקנ דומעח mea םשו ,טיקנ הוה
 ITA אתינגרמ טיקנ ^U 'ישוריק SA רזב ע'ייע
 :ז"טק תבש .סבכ עיייע + א'מ 'ועובש : א"ק מ"ב
 nae .ךשפנ pi א"עס ו'נ 'יטיג ,אמש טיקנ
 ז"מ 'כופ vi אללכ יאה pi£ נ'שו ,ז"טק
 טוקנ :'צ mo .ח"כ ק"מ ,ךריב ןנחוי 'רד טוקנ

 יאמק ירת תהימ טוקנ : ז'ק ב'ב ,ךדיב אגלפ אהימ
 A םשו 'וכו אנמיז יל טוקנ Ub 'ילוח ,ךדיב
 ab "ישודיק ב"ער א"י ןיכרע : א'נק תבש ןניטקנ
 יייע mpi טיקנ (ח 'ד ייב mv" קיזחמ 'גרת ןניטיקנ
 רימש לעיפ ,'א ,'ו 'תפאל ;'כ yb בויאל 'גרת
 ,טקלמו : א"י 'טוסב .ןילוגע ינש םהל טקנמו א"פ

byeב"מ 'ומבי ,'וכו הימיא היל טיקנמ .י'ק 'יחספ  : 
 :ה"פ ק"ב לעפא ,הינימ אתכלה ליזאו טיקנמ
 y'"y אצפח יטוקנאל imb 'ועובש ,היטוקנאל

«nbnוטיקנאו ז'ט ,'ד 'תסאל ינש 'גרת  pnm 
 ."יתבונגב meps תומשל י"רת ן"ונה תעלבהבו 'וכו

m3 )'ןוכנל  vas533 ע'יפרבו 8 ע"ל אוהו ט"ק ( à5 ) היכ wp viiהייוארשכ ע"פדבו . = +) Me 
v. 

 יאמוקלב סיטב ויופדבו 'ה סיש יייכב ה"כו )7  .אתקאנ ג"ונב (* .םטח (sy אקנא 'עבו syn wo יייע )5 .למג עיייע

 ו"פ תבשב ןימטקנא ראובמ כ'ג םשו )!5 .םינפב ^«? barbaro ט"יאל (5 | .רייב "35 ןוכגל nes )? .יאטוקלב ל'צו

 .(ינליוו םיישב) תבשל חייר ייפב התע יתאצמ םש ייאד א"ס ייגכו ה"מ
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 -Anwalt, Saeh םוגולקיד ומכ םוגולקינ) םוגולקנ
(walterרצ ירד יתקיספ) .ה"רד 'תקיספב  

os Cipסוגולקינ ךל הנמ ןידב תוכזל שקבמ התא  
 רוגינס אוה י"לב ןכו ב"א) — .ו"טקובא b^ ןלפ

xmןורטפ אוה טילקרפ  Nwסוגולקד  py 
 C (םוקילקיד

 םירמת ןימ וארקנ (Nieolaus ow 5y םוָולְקנ
mawnע"ומב 'ייע  (eine Art EN 

 בצח בט לקד ףא רמא מ'ר «C3 ז'עב ק"פב
 ימלשורי .( ו 'עב ונשריפ (פוולקנו
 יוכרב "( ןייה לע ךריב 'מגב ןיכרבמ רציכ 'פב

Uy "noveרב הנינח יבר  mp rpןיליא  
 p הוהו ןיסוולקנ היל ןיחלשמ (* היישנד
 .ףוסו הליחת ןוהילע ךירבו הינוזמ רתב ןול

po vios ^e vw)לע וארקנו םיבושח םירמת  
 פוולקנ ומש סורורוה ימיב היהש םכח שיא םש
 םירמתח ימורל אירוסמ חלוש היה אוה רשא קשמדמ
 Torn ןכו .(nns (רסיק סוטסוגבאל ולאה

mבלקנ 'ע ףראטסקוב  Atheneus N'àmרפס  
 םירמת :p ריכזה 'ט ,ג"י סואינילפ «o (*ש"ע ד"י

 810010908 ,in hoc genere Nicolai ל"הזב הלא

sed amplitudinis praecipuae, quaterni cubitorum 

longitudinem efficiuntז"עב ה"נכו  :i7^ע"ייע  

 ט"לד N'b ז'ע 'וריה אבוה םשו .,הרעהב ל"נה בצח
 ץובקהו v'y 17 5^7 תבש 'וריב n'3 סבלקינ ר"ע
 םוקמב n"3m ןיפיבלקנ ד'ע "s ב'ם ז"ע יורי
 ןיליא Ty ד"נד ד"פר ינש 'שעמ יוריב ןוכנלו ו"ו

aisןיליא ג"ער 2727 ב"פ יאמד 'וריו אכהד  
 fb 'יבטור םירמת ג"פר ר"מב ,אכהד ןיסוולקינ
 קידצ ה"ד .ב"צ רומזמ ט"וש 'דמבו 5«  תולבונ
 ןיסלוקמ םיבוטר םירמת תועטב "א רמתכ
 השוע 'יאו ולוכ טמשנ YO 'יסר 'בדמב 'מוחנתבו
 'ר שיר 'בדמב 'קליב ה"כו תולבונ השועו םירמת

 ('מוחנתה םשב ץ"רת

 Lehnstuhl 7& 0000026 י"למ ןיטילקנ =) טלקנ

 (ןהילע הכמסנ הטמהש םידומעל לאשוהו
 ym" תופוניק םינש ןיטילקנ 6« 'כוס שירב

 ןימישמו הטמה ףוסב דחאו הטמה שארב דומע 'יפ
 השענו וילע ןידס ןיכילשמו הזל הזמ ךורא רתי
 תוצק ידב םידומע 'ד תופוניק b^ .גג אלב להא

 וב 10 TR 4% ב 4 וש יש
d poi UP em 1;ו  EU efie ene 

m" \7  

 טלקנ — p3* פש

 בק ע"ייע יקנו בק ג'שו : ט"מ 'ומבי oom ע"ייע
 non ^v "pn רוהט Yy א"עד s/n 'ליגמ 'ורי ,'א
 — ה ssp  ע"ייעו רביקו יקנ «vy .ט'נד .ד"פר
 'ורי הבקנל — ז'חא אבה yup קנ wx ןינעבו
 ישארבל 'א י"רת ,הייקנ nb ר"ע חיפד ה'פ 'ילקש
 אייקנ אתיפ :ו"לד ו'פר "יעיבש 'וריבו ז"'ט 'מ
 ע"ייע 'ג 'יחספ ג"ע ה"כר א"פ 'ובותכ 'ורי ,(א"לב)
 'ורי ,הייקנ ותער ד"ע ט'מד ב"פ 'שעמ Y" .ןושל

De vunז"עד : psרכז ץובקהו .הייקנ ןתער  
 ח"צפ ר'ב .תעדה pj* ד"ע ג'ד ט"פס 'יטיג 'ורי

 AND] ג"ע ד"סד א"פ 'ינעת יורי א'לבו בלחכ ןייקנ
 לעפהו .ןיננע ןמ ןייקנ ןוניא דכ i28 ר"קיו .ןייִקנ
 'מוי ל עיפב .ומא בגא יקנ יוהד ב"עס Yo 'גיגח
 הקנמ ww ןיבשל sw הקנמ .ט"ל 'ועובש .ו"פ
 לש ד"יב ב"ערו א"עפ 'ג 'רומת .ןיבש ןניאשל
 'ומבי לועפ ינוניב .'וכו ותוא ןיקנמ ןיא הלעמ
 םיקונמ ד"יב ךכ קדצב םיקונמ ד"יבש םשכ .א"ק
 nro לזגמ הקונמ א"עס ט"מ mb" ,םומ לכמ
 תויקנ היל nn" אל ב"ער 'ג 'רומת טשפומה םשהו
 ותציחר המ 'ו קרפ 'ט 'שרפ ערוצמ ארפס ,'וכו ללכ
 תויקנ :ו"מ תומבי .תויקנב התציחר SN תויקנב
 םושמ אלא וניא :ה"לד ז"פ 'יחספ 'ורי אמלעב
 ג"ע ז"מד ג'פס 'ילקש v" ירסומ ןבומבו  ,תויקנ
 וניבר ^3 'ג רהז ע"ייעו תויקנ ידיל האיבמ תוזירז
 ותסנרפ וליכאה ט"צפ ר'ב :זרז ע"'ייעו נ'שו
 אצמנ 'ד קופ 'ב 'שרפ 'ישודק ארפס .,תויקנב
 (bw םהישעמ לכ ט"פ ר'דמב .תויקנב סנרפתמ
 [הבר תור שיר jhpi מ"לב דועו .תויקנב (םיול

N'D2*ס"לב)  "bשבכ  (Sehafףוס תולודג 'להב  
 קירפד אנש אלו ד"עס ט"לק דצ תורוכב

 איקנב לבא 'וכו איקנב וא אזיעב וא ארמיאב היל
 וא רכז בשכ D'b3 "b ,ימד ריפש אזיעבו אחרבו
 ep (b rw אקנ רמעכ 22 nib ילואו הבקנ
 'ועובש .ר"נ תבש) יקנ רמצ יכ רבדה בורקו בשכ רמצ

"p 6aםילחר רמצ כ'ג  "yש"מ הז לכ לע  
 :.ע"בשפהב ב'ח ףוסב ל"דשר

 -ein Leieh ללק ןמ לעפנ (nop מ'לב ומכ) לקונ *
(tes; Erleichterung —י"פ 'ומבי 'ורי  AUS 

 .רמוח אלא וניא לקונ ןהה

 טוירק 'עב ןוכנל לבא םוובקנו תועטב ו"ופדבו ימאו יזיפ ריפדבו י"כב ןוכנל ה"כ (?  .יתכראה ce :היכק יגיח ('
 האלהו 'זיפ יפרבו טוירק 'על (nei ר"פדבו י"כ לכב ןוכנל ה"כ )5  .םייונשה ןינעב (8 הרעה ג'עת (arm בצח עייייעו
 ינשה רודב היה ארומאה הזו DID" רב (אניאנא) אנינא יבר ר"פדו ב"ה ט"ק ייכב לבא ייסיס רב ג'ונב (+ .ןווליק תועטב
 איבה תועטבו )5  .עייייעו אייסנד ר'יפדו טייק י"כבו איישנד xui (* = .דיס דצ ף/זרהמל יוריה אובמב yowy ישילשה וא
 .ע"ייע העט םש סג לבא ןוולק 'עב ותאטח הרוסו ל"מר העות ךלה וירחאו חבשו סולק ןינעמ אוהש סלקנו לייפריקיו כיג



Uy רצ "mb b'5 לצא 'יטפשמ "5 'קליבו pro 
 וניבר "גכו  .ףייס ג"ונבו  n»wז"פר 'דהנס 'ורימ

 ברח ןלהל 'מאנו המיקנ ןאכ רמאנ . . גרה : ד'כד
 המיקנ ףא ברח ןלהל 'רומאה המיקנ המ . . תמקנ
 'ישודק ארפסבו המיקנ םש ןכו .ברח ןאכ הרומאה

 ןכיה דע 'ד קרפ 'ב 'שרפ « bw nmגר תבו .המיקנ
 ,ב"ל יירברל 'א י"רת .אָתָמְקְנ ,אָמְקַנ 'בו 'א 'שורי

  vbאתמקנ םש 'ב י"רתבו אתונערופד אמקְנ (5 .
 לעפתאבו רטנ ע"ייע ונממ לעפהו .ה"ל קוספב םש <
 םקנתי אָמְקִנִתִמ 'כ ,א"כ תומשל 'ב י"רתל לעפ לש =

 ]^21 ךכ tpa שחנהש םשכ ט"צפ ר"בב ראותהו —

 -zu מק ומכ וניבר 'יפל זמק je לעפנ) זַמְקְנ
X.  מל'ע sammenfassen ,ע'למ ר"עפלו  

 -mittelst Strick an לכחב רושקו דוגיא ןינע =
(usammenbindenררגנה רגנ 'מגב 'יבוריע ףוסב  

GUDםיסנ 'ר רוסא טמשנ רתומ זמקנ  ^p b" = 
 1 6טסבני אמ ל"ז יאה ונינודא בתכ ןכ זמקנ
 = .ץמקנ לתמ אוה זמקנ ('רעגתי C אמ לתמ ץבקניו
 = Cnxm psi ^b הז הצימק ןושלמ ( הלצאו
 = (pense ץירח וב ןישועש רגנב ונילצא יוצמ אוה
 < דימעמ לעונשכו ץעבו רגנב רמסמ ןישועו ץעה
 . רגסנ אוהו רגנבש ('ץיוחה ךותבש ץעה ותוא
 = ןיראגנלאו תלדה חתופו לפונ רגנהו וליפמ חתופשכו
 [הנומסי ל"צ] הומסי אנדנע  [ןוראגנלאו ל"צ]
 < יהל היל יעבת wb ףסוי 'ר רמא .("הרנלא
 . חיפ ףופ (nbbY/ אתיירבב ינתק אידהב אלה אריז
 — הדוה* בר רמאו רוסא טמשנ רתומ mpi שיע יוריעד
 .אמלאד זמקנב הדוהי 'רכ הכלה לאומש רמא

"DNאמעטו אוה  "NDזחמד םושמ רמא יינא " > 
 =  הנוב וליאכ רגנה ךותב ץעה ותוא דימעמשכ
 "יפה ה"יחא]* .וב לוענל רופא יכה םושמו

gonאיבה  cepiבר  ganzחו  "יבוריעל " > 
 < by תויברע תובית וטימשהו ש"ע  א"בטירה
 = רעהיצדלאג $5 cvv לודגה ןשלבה יל בתכו

opi — טלקנ 

PDA 50 
 ו

neonןישרופו בחורב םידומע 'ד הלעמלמ ןהילעו  
 לשו ('G יילכב ב"י 'פב תעבטב C םינירס ןהילע
 רומחו הטמה יטילקנ "מ ח"יפבו .הרוהט ןיטילקנ
 .( [ףח ל"צו] (דג) 'עב ןהמ my שיו םירוהט יופיחו
 לע C יא רחסא) םפרכ רוח קוספב 'גרת ב'א) —
 «n'a ה"יחא]* (אבהרד ןוהטילקנד ןישגרד
 pow היטילקנש הטמ ג'ע מ'ד ז"פס םירדנ 'וריב

pmםשו א'ער ג'פד ג'פ ק"מ 'וריב ה"כו הב : 

 ר'עס ה"ר ג"פר 'וכרב 'וריב "יאדכו הב ל"צו המע
 W^ פ'דשבו היטילקנש ס"שרהמ ^35 ןוכנל םשו
 שרופ ב"עס ב"נד א"פ 'כוס 'וריב ה"כו היטילקינש
 'יאדכו הטמה יטילקנ ל"צו הטמה יטילקינ לע אוה
 ח"פ מ"ב "55 'תפסותו «C ג'יפ תבש 'תפסותב
 6000000 CO c2 שיהש) הדיפר וקיתעה םינקז 'עו

ow nreידומע  nebenןוכנל חנוה  ownץובקב  
 הלמה שארב ף"לא ^b וטימשה הנווכב ד"עפלו
 א"ח ע"ייע ןיטילקנא תרחאה be" הניחבהל ידכ

 [ט"נק |

 זינק smi) םש 'מושרה bs" ילקנוא =) ילקינ
(kurzes hemdartiges Kleidפ תבשרד 'ורי ' 

 ןרוטקמ C'y ves זיטפ תבש ^?( שדקה יבתכ לכ

 ןרוטקמ <כ"ק תבש) ילבב דומלתב p^ הדנופו ילקינו
 pi יתנמיס לינה ys ה"יחא]* .ילקנואו
 לצא הלקנ רכזוה םשו ד'ער ג"מד vb ov 'ורי
 bs" הלמה תרזג יכ יתחכוה ל"נה ym .,הלקנוא

epoיוועל 'ה םג הב קיזחמ ז"כב הנוכנ הניא ] — 

cwm (ער ישועל לומג םלש ונינע מ"למ npo 
nopלומג םולשת ל'זר 'יפ יפלו  ovyברח  

(GBestrafung mittelst des Schwertesתותימ 'ד 'פב  

 aeo תומש) םקני 893, )69/2 (TRO ןיגרהנ תוצמ 529
 רמוא אוהשכ איה המ עדוי יניא וז המקנ €

rpmתירב. םקנ .תמקונ ברח "כ היפ . ty?רמוא  
 י"כב «poi ה"כו הייחא]* ,בר ח וז המקנ

 ו םישב) יכופל חי"ר 'י'פב הכוראב לבא הרצק ךרדב תצק םשו 14 טירסב גימ n^s יילכל גייהר bb" קתעוה )!

 ןיסרופו בחורב םידומע יד הלעמלמ ןהילעו הטמב ןידמוע ןידומע ל"הזב ייפ תופוניק ןינעב etn ro וגייהו ןואגה םשב
 ןידומע יב יטילקנ (למגה רכ וילע ןימישמ רשא 4e b'5 )== !?ys (p אוהו) המארט לבבב ןיארקנו ןינידס ןהילע

 .(יב) ןבלמ היגהל בוט רתויו יב ףח ונייה )* .כ'ע ןידדצ 'כמ התרגסמ איהש הטמה תאפב יושעה חתפכ ןייושע ןידמוע

  Cה"כ (* .המיקנ גיונב ( paהאכה הביתל ךויש יאמ ןמ ר"ויהו טסכנ יאמ האלהו יזיפ ר"פרב ויו ייכב  "wmו/ופדב =

 = ws3 אמ ליתמ ביה waa )5 .םבצ wo" ב"ה י"כב שבושמ רתויו טבצנ יאמ ריבו טייק י"כבו טסבני ליצ לבא טסכנו אמ

  סוסאב יזיפ ריפדב n/a )5 .ןמ לתמ היהי בוט רתויו אמ לתמ יציניוו יפרבכ ליצו אמלאתמ v ראשב ! סואמלתמ טייק
 ייכב nez m (* .תטמל «y^ ר מ ג תי 'ציניוו יפדו v5 יב יא YA "ax b ד ע ג תי ריב ייכב לבא ב"ה י"כבו ישמאו

 Dun ג"הר ייפס הז םג יכ חכומ ייבוריעל ןתנוהי יר ייפמ לבא םיסנ ירל הארנכ sen ךייש האלהו וז הביתמ )5 .ע"פדבו
 .וראגלא עייפרבו טייק vaa הייכ )!5 orn ויופדב )?



 28-86 cà Níxow coU «byouc. iy 6 ל"נה
 360 עט 4p טסט 0 1000000004 v/v סי[

v00 mávca5060[ סע 20  
 ב'ר b" תתמאמ והיתתמ ןב תודע כ'או ייפ
 "נח פ"ל אוה po שרשה ר'עפלו .רבעו דצ לכמ

imןודיכ םע רֶכזנ הפיו לודג חמור  OG»אוהש  
 5/35 מ"למ כ"ג םש ^553 ם"במרה 'יפלו ןטק חמור

seam3:91 = ה"נקלא ע'ל רוע  mm yy sum 
 ש"רו .ש"ע ויבא םשב (ןוק שרש) ק"דר ?ny ןכו
 ym ^b3 לבא ןוקינ an^ כ"ג םשו ךורעבכ אוה
 y'"y ג'פר מ"ב "לב 'תפסותה ^3 ןינעבו ןויקנה

 [ש"מו 8 הרעה ןודיכ

 'צמא י"למ QUU .ומכ AU ע"לב) אקינאקנ *
 יילקש יורי GPratwurst A002 t.0V) 'ורו

 ילובד אתשינככ חכתשא אקינאקנ Yy 3 ז"פר
 תובית יתשב ס"טב םש קר ןעכנימ ס"ש י"כב 175
 אקינאקנ ל"צו אק יכ אקנ 'ינשיה 'יסופדבו אק ינאקנ
 (: איל רצ 'ילקש סיד לעב mant ומכ אלו תחא הביתב

 ןברקבו אק יכ אינוקנ שבושמ רתוי ילבב 'פדבו
 ע"למ םא יכ איה אלו ןקנק ןימ הקינוקנ 'יפ הדעה
 םימשבב ןקותמ רשב םיאלמ םיקד ל"נה ^«

nx)דופשב  hoy)רעשיילפ 'ה 'ופסוהו ל"מר  
 Aus ג'ח יוועלל ל"תמעל

 סינפיפא םוכויטנא לש אבצ רש «De  רונקיְנ
(Nicanorןיריכזמו ויתותלדל םיסינ ושענ  

 YD" שארב | ,(נשמב .ז"ל ימויב ג'פב חבשל ותוא
mmiה"יחא]* .רונקינ ירעשבו  

 ww nne" לעש nen ירעשל התוא ןילעמ ג"ונבו
 רעשלו חרזמ ירעשל א"פ 'טוס 'פסותבו רונקינ

wpמויבו ' mbהמ שרופמ א"ער  D'D)ושענ  
 שיא יכ חכומ םשו ש'ע רונקינ לש ויתותלדל
 'מוי v3 לכא wv לע השענ «p היה לארשי
 'וכו הניפסב ןיאב ויהש השעמ קר x^ .א"מד ג"פ

y wyויהש םיועשה לכ  owתויהל ונתשנ  
 ןהב השענש ינפמ רונקינ ירעשמ ץוח בהז לש
 אוהש 'וריב NUS" ןוכנהו ה"מ ב"פ תודמ y" סנ

 ו"פד א"פ 'ינעת v 'ייע i תוכלמ לש (*ןוטלש
 ma רשע תלתב ry ע"ד א"פ 'ליגמ "וריו א"ער
 והמ רונקינ םוי (בייפ 'ינעת תלגמ יייע רדאב ונייה)

 רבוע היה ןוי תוכלמ לש 6 ןומלש cupi םוי
 םידוהיה תורוקבו בטיה ש"ע 'וכו האירדנסכלאל

^ / Eds denies ו CS DA P. 
TC. o a AUC SRI Wr TO 

 רונקינ - mp בפש
 יפל ל'זו bm תואחפונ לכ ול יתעצהש ירחא

^b nyתויברע תויתואב תונושאר תובית  : 
be» %בוט רתע | 2% של  (pe 

Sues Vale Oye. umaהזו וראגלא  
 רגנ ילכ ןינעה יפלו יל שירפתיא אל ןורחאה
 סורגנ אל ew ןורתפ ול ןיא וראגלא תמאבו ל"כע
 רתויח לכא תלדה vues y sim רוראגלא
 ץע | אוה הרגלא יכ ל'גה ט'ק י"כ "ג בוט
 אוה ךכ ד'עפל bn תובית רועשו לבח וב רושק
 ישרוחו לבחה תרישקל המוד ץבקנו טשפתנש המ
 וב רושק ץע ונייה mobs וחוארק ונילצא םיצע
 ד'עפלו ץבקנו ץמקנ ונייה mpi הז p^ יפלו לכח
 ילואו bans רשקנ o^ >< ע"למ תויהל רתוי ל"נ

moאוה זמקנ ראבל ףיסוהש המ הזו ג'הר ןויכ  
 ,רושיקו רוביח 3-52 ע"לב 'יפו ה ל צאו (yop לתמ
 'ירחא י"כ) רמגתיו (ר"ב י"כ) דעגתי תובית םגו

Onשי  qne qno3==- יכ  "bרבוחיו ץבוקי  
 וכפה רושק b^ זמקנ כ'או o87 quy p דחאל
 וב לוענל רתומ רושק 'ולכ זמקנ כ"או שמשנ
 יכלה ו"כפ תבש 'לה ם"במרה 'ייעו רופא טמשנ
 יופסותהו .תבשב :^ B/D ף"ירו םש םישרפמו ^
 י"שריפ לע וגישה שירחא יכו ה'דס :ו"כק תבש
 , . שממ טמשנ ןיאש קר טמשנ ןיעמ זמקנ ושריפ
 y mn" כע בטיה זמקנ 'יפ עדונ אלו
 הרומ אחא רב כקעי 'ר mpi ואיבהש 'וריה םש
 פ"ס תבש 'וריב ג"ונב לבא כ"ע ויתועבצא ישארב

T^וריו ב'עס 157 ' vyןמקנ ג'ער ו"כד י"פס  . , 
 p^ איבה ןכו ויתועבצא ישארב (והידדמ) והדדמ
 'מאטיז 72( ןמקנ ^3 םאו ש"ע Corp "יבוריעב) ח"ר
 [רבוחמו רושק oeste ע"ל כ"ג אוה זא רקיע (זמקנ

"y מ"לב pp w2 wm תערל ןוקיִנ = qp 
pr) שיראוצוה 'לב 52 פ'למ ר"עפלו םינפב 

 (א"עב D^ ב'רו Speer, Lanze חמור 22 ע"לב
 םייפגמהו ppum ןודיכה )7( 'ילכב ^C 'פב
 לקשמו b") יא'כ (B ביתכדכ ךופה וניק «SY 'יפ

wpב'א) —  .(''היניפוש ומוגרת  ^pי"לב  pa 
 וז הלמ םעטו תומוחה ליפמו קופמ המחלמ ילכ
 ה"יחא]* | 0033 דמוע רבד ןיאש 'מולכ חצפמ
 לע והיתתמ ןב b^ יפלו ושש b" לע כ"ר תנוכ
 םידוהיה לצא המחלמ ילכ אוה 'ב ,'ז ,יה תומחלמה
 םוקמב וירבד המה הלאו םיימור לצא OéxoNc ומכ

 .דוד ריעב אראל יד ד"ר הז לע זמ ר רבכו (* .8 דצ ג"הר ייפט קתעוה (?  .גייי תחת (יר (vn ןודכ יעב לייצכו )!
 יכלמ לש םיכרפאמ 'א : תינעת תליגמב )5 5 ,ו"ט יב ben .'ז ,יא םייבקס D" יייע אבצ רש בוט «on ונייה )*

 .םיגוי



 | (w^ mb ותפרעו 'גרת ןכו — תלע y'"y :ג'נ

  o3ףורעי  602035 "x5 Wo mהוחדל 'גרתו <

 = ."וריבו י"שר y וילגר תא ףיקנמה הז יפקנ שורפ
 .. א"עב 'יפ ג"ע כ"ד ה"פ 'טוס 'וריו : ד"יד ט"פ 'וכרב

 )3^ ,'ד 'תסאב ינש 'גרת לי עפ ת א ,שורפ ע"ייע
 = = rns] אבה ע"ייע דועו אפקנתמ : . הילגר ןיא

 sehlagen, abschlagen  םדוקה 'עמו מ"למ) ףקנ 2
 das Anschlagen, Abschlagen) ףוקינ םשהו

 — x€ תנש) (* ת ל כו כ ב אלו 'מגב השא המב 3
 .  ('םיפקנ םיפקנ השענ . . םיקמנ םיקמנ השענ

 = דע הירוחאל ליזא הוה Geys גינ ימוי) ול אבו אצי
 < הוהד ג"ונב ב'א) -- ry ןיפקנימ ('הו הד
 = n) ימיק onn" ימעפ תוחדל 'גרת C היערכ ןפגנימ
 = ףוקינ םד 6 'ילוחד as ,('(ירוותסא ףוקנמל
 .עייע (ven nb ינש רשעמ ףוסב now םדכ הצרמ
 .תא לטיב sun ףא ("%'"'מ) הטוס ףוסבו (םרוקה
 = וינרק pa רפל ןיכמ ויה b̂ ןיפקונה תאו ןיררועמה
 = ₪₪ימ (Ib האיפ ףוסב .לופיש ידכ וטחושל ןיאבשכ

383 "p? — "bp wv 
 = אבה ע"ייעו ה"יחא]* QW הכמו ופגונ 'יפ | ע"ייע דועו 420 X" 'ב ארודהמ n ץטערג 'הל

 ךורעבו למיגב 'חסונב "יאש  .ג'נ 'מוימ ןויצ ז"חא | ח"פס םיעגנ 'תפסותו nb תור'זנ 'תפסותבו .ןיכרק
 ילבו 'ה pi" ע"ייע ודקונ ומכ ופקונ ובלו ף'קב — [רונקינ רעש םשו רונקינ ירעשב

 bw vob" ה'פ ינש 'שעמב (np 'יא הליאשה
iהפוקנ ק"פ ר"ב .ז"הא אבה 'עב םאיבה וניברו  

Smתפסות .כקנ 'עו ש"מו ןורא ע"ייע הבוקנ בוט ' 
bwג"פ  C»וריע — הרעקל תופוקנ םיציב ' 

 י'כ "ג יפכ : א'פ ק"ב (ישרפ םש) אָמּוקְנ
 אסוקנ ןב הדוהי (C0 (ומוקמב ס'ד) ם" ש

 ב"עס n^p 'ילוחו ב"ער מ"ל ק"בב ^m. 'מויב ה"כו
 יפכ TV ה"ד eD'3 'וכרב 'וריבו א"ע 3/23. ק"ב
 'פו םירבדה לכ b' ר"להקב ל"צכו ס"שרהמה 3
 ראותה םשב ל"נה תומוקמ תצקבו ש"ע ינא אצומו
 אסוקנ ןב הדוהי קר ה"כו יבר אלב בורל י"כבו יבר
 'תפסות (סימעפ יתש) 7/5 ק"ב 'תפסותב (הסוקנ ואו

 .ו"פ הדנ 'תפסותו ד"פ 'יעגנל ve תוליהא

uU Dv) הפורע (יד ,א"כ יירבד) 15351 )2 ,ד"ל ;An 

(n mp "onmלעיפבו ףוקנמל  'wwב"ער ב"כ  

Erdvertiefung מ"לב קיקנ ומכ Nypi D/2) Up3 
 ןכו בל"ע   3=% RÀהב רשא ץראב הריפח

  "pםיעקנ םש ויה ורבחל רטואה 'פב (םימה ^
 ןשיה 'פםב ,(ביעס ב"ק "בגב םשו .אימ זיפ 2^2( םיחפשט

ji Gv» 70 תונליאה ןיב ותכוס השועה 'מגב 
 ןיקשמד ק'פרב %' םיחפט ^ קומע אוהש עקנב

 « C3 pu.םימ םיעקנ אלמי אלו  ^bלש תועיקב
 ל"נה ע"לב ה"כו ה"יחא]* .תומוג ןיעכ תודש

("b a (יימרי po טישפה קיתעה זכו ס"לבו' 
 אעקנ " nbדחא : עקנב ןכו .ו"ט 'וריעב י"שריפ

 ייאלכ ם"במרהל מ"יפבו קיקנ ע"ייע םיעלסה יקיקנמ
 ה"פ  ^b Toעקנ  nenוצבקתי  ovם"בשריפו םימה

 :ב"ק ב'בל  ^b.םיציענו םיצירח םיעקב :םיעקנ
 .םימ םיאלמ םיעקנ ,ג'ק ב"בב ה'נכו  Uvז'פ תבש

 [ SU[םיתזח תחתש םיעקנה תא אלממה —

 'מגב ול ואיצוה 'פב .(" קמקמתמו yp ןיעכ 'יפ

 p" אוה ףוקינ יתיז לש רמול וילע ןינמאנ ps | האכהו-הפיחד pap +-** ע'לב ןכו מ'למ) ףקנ ג
 < םיתיזה םתוא םיתיזה וקסמנש ons ibus ראשכנה | -stechen, verwun 5232 םע ףדרנו הריבשו

(den, stossen, schlagenףוקינ יתיז ןיארקנ | םימכחו תוכרבב ק"פב  jm237 "יתכרכ םיינע לש "( 

 < 'שורי "qns sen iu qn טבחת יכ €« m2 | ךומסד 'מגב הליגמב ק"פבו 6") תוצח דע םירמוא
 | (" ןיכרוד תויהל וגהנש םוקמ (דיע 20 «me האיפ | יפד i3 תותירכבו .ופקונ ובלש ימ 67 וארק
 bw) הז ןיי wei ןמאנ ינעה wm תוללועה תא | היתעד )^53 אלד םושמ (ד'3 םשא איבמה
 / ןיקסומ תויהל וגהנש םוקמ היתווכדו אוה תוללוע | nei קודבתו 3'6 הדנד ק"פד (*ג'רב .ופקונ 153
 יתיז לש הז ןמש mb ןמאנ ינעה אהי ףוקינ יתיז | האורש ןויכ B^ .שרופו ופקונ ובל ןכ םא 722
 < וברעתנש קיסמ יתיז (טימ) nons ג"פב .אוה ףוקינ אל וליא רמוא המצע תקדוב ותשא תא לעבה

 p") .תוללוע יבנע op ריצב יבנע ףוקינ יתיז םע | אצמנ המצע תא תקדוב התיה אל המצעב השיגרה

 = אוהו םיתיזה ולפיש ידכ ןליאה תא דיערמה קיסמה | ב'א) — ,שרופו םד תשגרה וב שיש ופקונ ובל

(iגיפר יוריע 'פסותב היכו  )ייל ג"ע טייד א"פ יוריע יוריבו ('ב) ג"פבו 02 mee nonםיעקנ ץובקה .א"ס 'שודיקבו  
 .ביי ףדב ייאדכ :'ג ףדב פרג pu הזמ עמשנ (5 :D עיפרשבו ר"פדו ט"ק י"כב ןוכנל ה"כ (? npe ^ םיקומע
 = יייעו (* .יז mp יעו ,שיע יג לצלצ יעבו יא קמ יעב תוכירא תצקב איבהו סישה ןושלב רציק וניבר (* .תלבוכב גיונב (+

 D't יייכב m" וניבר ייגכ לבא ןפגנמד קר ג"ונב )8  .ווהד ע"פרשו ט"ק י'יכבו ם"ש י"כב היכו ריפדב ה"כ (? .יישריפ

 עייייעו .דיכד ש"פ i" יורי היכו )! ,םדוקה עייייע )9 .ןפקנמד יערכ ינה ." יוכרבב וניבר ייגכו : ביע דצ סיד "יע

mpןיסרוד ג"ונב (11 | 20 . 



 (םינפב y"' דועו das Picken, Benagen אָרּוקיִנ

n'esדע 'וכו םיבנעו םינאת ירוקינ 07« ימורתב  
 םרקינ אמש ןנישייח b vos^ החל ול שיש לכ

anm)ץמוחהו 'מגב ןידימעמ ןיא 'פב  vyיא 6יל  
 ןירקנמש ןילוגנרת ומכ 'יפ ןנישייח ןירוקינ היב תיא
 'מגבו .ןירוקינה ולא wey םישחנה אמש ןנישייחד
 6ש חנ wp םושמ me 6ה'ל (n ןאישה
 וב איקהו שחנ וב ane בלח יולגל ('ןיששוחש
 המהב ינמיס .ךומסד 'מגב תופרט ולא 'פב ,סרא

(nn non)תכישנל "יפ ירוקנל אבא שייח אל  
(Cvmתורהטב ג"פב  C5)ןילוגנרת תר ק ג  ?), 

 ויה ייפ .ץראה לע ןהב ןירקנמ ויה (ג'מ םש) ד"פב
 Wt אלו ןילכואו הלבנה ןמ ןירקנמ הדלוחהו בלכה
 ינ יוכרב) ןינמזמ דציכ 'מגב ולכאש ג'פב .ןמוקממ

Gmךכ לע ותוא ןישפות ןינרקונהו .  "B 
 ותוא ןירוק יברע 'לבו ךרוצ רבדב אלש םיקדקדמה
 לוגנרת C ry :'ח mob" ןוגכ רקאנמלא
 'חסונב .בותכ papi ב"א) -- .הפשאב רקנמה
 אייד זיפ יוכרב ימלשורי ,(*(ןינקווד י"שריפו ןדיד
 חווצד pin] ל"צ] «qu אריעז 'רל שיאבו 60
 .(''ארקונ ('"הוו רב אייח 'רל אחא ר'ב כקעי ^
 םינדקונה ואצמי «wow C5 mn ונדמלי שירב
 2753( ןרהאו השמ וליהקיו ("קו ס פ בו .םהידי
 םינרקונה vm םינציל וב ןיאש רוד ןיאו 0 72
 ןישודיקד ג"פב C 'וכו םיעדוי םתא ןיא םירמוא

Ca)םיידרגהו תורוקנהו ןיקורסה  ^pקרס 'עב  *'). 
"WDק"מ! איחיר רקנמ ןישבכמ  ^b 322 C^עב ' 

 ייל הילגר ורבתשנ 'טגב תופרט ולאב ,('* 3 שבכ
 םילגר יכותח B^ ('ירוקנד אנצ אוהה Gu דיג
 אצמו םיתמוצ םידיגהש םוקמ םידיגה תמוצב היקדב
 הימגרו ה"יחא]* = רשכאו םימייק םימלש םידיגה
 'מולכ ירוקניאד אנצ p" "יש ףד י"כ ץבוק) 'ילוחב
 י"שרב ה"כו z'y םהילגר וכתחנש mew אלמ לס

 דשפ הע

 הלועו ינע לש ןה ןליאב ראשנהו ץראה לע דמוע
 ב'א) — mp ארקנו nns nns ןטקולו וילע
 ףרוע 'גרת היפקנתו C O^ ^ meo ותפרעו 'גרת
 ^ (b קוספ 'לבו אבלכ ףיקנד ('ג ויס "עשי) בלכ

np» O5רעי יכבס ) '"y yn nons] 
 ל"נה 'עב ול יתדחיו יתופסוהב ompn 'עב תומוקמ
 םדאב האכה ןינע ףוקינ ןיב ןיחבהל ידכ םוקמ
 ףקנכ םשהו (*מ"ל אוהש תיז ףוקינ po ותלוזו

qmi(ו יז" ייעשי)  sep "usnmיחד תקתעהל  
 לש mp לקשמב דועו ףוקינ םשהו On va יילהת)
 — תואכה (b D'bp^ :ב"ס תבש ץובקב ארקמ
 פקנמה ג"ע ז"מד ה"פס ייטיג 'ורי : טינ 'יטיג לעיפבו
 pz] יפקנמ א"יפס ק"ב 'תפסות .תיזה שארב

 האולה pip "s מ"למ בובסו ףקה ןינע ףקנ*
 Bp'3" םשה ונממו .נ"שו 'בו 'א ףקנ ע"ייע
 .האולה ייפ (שורפ ע"ייע) יפקנ

 .הבקנ ע"ייע ר"פר "יעיבש 'פסות ןויעד אתפיקנ *

 ,ויכ ילשמ) המגרמב ןבא רורצכ 'גרת (?) אצקנ "א
Tu (nלעב אעליקב אסטד אצקנ  

 ,ותסריג ל"נו אעליקב אפיכד אקזיב ךיה סרג ךורעה
 'גרת י"כבו .ש"מו pri ח"ב,  Y ע"ייע ה"יחא]*
 ושרפל יוועל 'ה ןד היה הזמו אפיכד אקסנ ךיה "יא
 רשב תכיתח ס"לב ונינע לבא הכיחח אצקנ ס"למ

onגרתש 'ג ב"כ 'שארבל ינורמש 'גרתמ היאר ' 
 !poe ל"צ קפס ילבש היאר הניא קסנו :עקביו

  "y,ו"ט לקנארפ ע"מ 65[

 ץובקב Felsenspalt) עלסה ץירח b^ מ'למ) קיקנ *
 p ע"ייע דועו םיעלסה יקיקנ : א'פ 'יחספ

pעו ס'לבו מ"למ) ' *,, psyומוקממ 531 תריתח  
stechen, ausstechen, meisseln, pickenרּוקיכ ; , 

cm )'ע"ייע וניבר  nbpטייק ייכב )4 .^5 ונינפל )3 ,וריכזהל ,הזב חיגשה אל האלהו 186 םעלל ציינלפפבו )* .ש"מו יא  

 היכ (? .שחנ וכשנ אמש ייפ (ו"טש ףד יקילויגנא v ץבוקב) הימגר ייפב הייכו (5 .רמ גיונב (* .ןיששוח ןיא בייהו

v3ר"ל י"כב ןוכנל ה"כ )5  .תוריקנ שיירבו ונינפל הייכו תריקנ ו"ופדבו ש"או ריפדו ט'יק  yw y'b xim wa 

Kleinigkeitskrümerרבד אל לע ריפקמה  vom)רעשיילפ 'ויעו רקנאמלא ויו י"כבו ראקנמלא תועטב ע"פדבו ט"ק ביה  
 ט"ק v3a (íi .אבא סישרהמ ייגכ ליצו אכב רב גיונב )18 .שימו ןדקונ עיייעו (% .118 an יוועלל ליתמעל ויתופסוהב
 וניבר «p י"כב ןוכנל mes (* | ,ןדקונ עי"ייע אנדקונ גיונבו ם"שרהמ ייגב היכו אנרקונ א"פדבו ארקנ ר"פדבו ו"ופדבו
 םשב גיסשת Yo npn 'קליב ה'כו ('*  .אוה סייטו יקיספַב עיפרשבו יספב ר'פרבו יהאבה הרעה y" תקח ונדמלוה לע

vuaשבתשנ םש קר  vmהז לכו ןדקונ 'ע ףוסב יתאבהש תּומוקמ רתיב ל"צכו ןינרקנה לייצו יוכו םירמוא ןיברקנה  
 םשו («n םיחירב ןירקנמש תורוקנה b^ םש רשא יב קרס ('+  .שיע ת"לדב מיכב יתהגה יינעב ינא לבא וניבר תטשב
 י"כבו ש"ע רחא ררס שי יישוריק mb יפסותבו םייררגהו םילכורהו תורוקנהו םיקירסה ג"ונבו ש"ע ןאכ wo רדסה כ'ג איבה
 דקנ יע pays תודוקנה ןאכ nma היגהל יבל יתברע ןכל תורוקנהו ןיסבוכה anim ןיטייחה לצא תורוקנה ורכזנ טרופריא

 ,ירוקניאד גיונב (5  ,שייע :גייצק ,דיח )75  .הריפתב וא הציחרב םידגבה ינקתמו י קנמ Cp 'ב
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 ןיתיתכ איה ארקינ ל'זו א"עס ה"לק אנליוו ס"שב
 האוצ mme  םהילע שיש םישבי ןיטוטרמס ןהו

y"כ'ע אתלקיקמ ארקנ יתיל ז'עב ןניסרגדכ  
 א"עב b^ ז"עב י"שרו ומצע םשב ן'רה "חב ה'כו
 - וניבר 'יפכ אוה ד'עפל לבא םרוקה 'עמ אוהו ש"ע
 oque ול ןיאש רבד לכ 'יפ ל"נה ע"למו mo י"פע

 [תלעות יתלבו םימדו

^b (gemaltes Bild JU פ"למ bro םיִרּוקיִנ * 
 = "עו םיפות שוריפל ב'כפ לאומש

 .םירקנ yop my .א"ָעב b^ םשו יקלודב ys ןויצה

  oye» pPRODÀםיארקנ שרדו ארק ןמ  nb(א =
(ie lasen sich selbstרד אתיירבב ' 

 .ךלמ לש םירפס יארוק jen ינב 'ג 'שרפ רזעילא
 -םיבותכה vm יכדרמ תוכז תורקל םיצור ויה אל ויה
 "= םיארוק ויהיו mns ps ךכיפל ןהיליאמ ןיארקנ
 = ,(םש רתס) םיארקנ ויהיו אלא ךלמה ינפל םתוא
 '" רתסאל ינש םוגות קיתעה היפ לעו ה"יחא]"

(oen m»)דכו  winיוחד המ תי ארפס ישמש  
 = ארפס ימיצפ תי ךפהמ הוה שרתו ןתגב לע יכדרמ
 = אמלע ירמ םדק ןמ אוער mm ירקמל יבצ הוה אלו
 " ge אילמ ןירקתמ wm םהילאמ אימיצפ וללוגתאו

 — [אכלמ םדק אימיצפ וג

v (Gemülde ,29U9 (פ'למ .ד"עפל pp»* 
 תושורפ ויפכו ג"עס כ"ד א"פ 'וכרב =

 םירק נ ןידה ןוגכ ובייא ר'א O05 יח אי םימשה
 | םירקנ סרג י"עבו ס"שרהמב ןוכנל ג'הכ דמוע היה
 = ארגאדפ ארקנה ילוח אוה ע"לבש ש"מו םידקנ ג"ונבו
 יתררגנ וירחאו veoxópo; ^b ז"מירו אוה תועט

 2503 יל רורב התע לבא )725 א'ח ארויפיפא 'עב

 .העונת ילב הלפתב sy» היה 'יפ ל"נה פ"ל אוה

 )0 לעב "פו השגרהו העונת ילב איהש הרוצה ומכ
 < םירוקינ pi mei ,ומלהל השק יועל 'הו צ'הא
 < ,ץובקה mn וא םירוקינ ל"צ pw ox ,הלעמ לש

 aneinan- o9  'עו p'b3 ןכו מ"לב) שקב ₪
(derschlagen, klopfen6ו יי לאינדב  

 = .ע"יע ירבע ןושל אוהש רבוס י"שרו ןשקנ ארל אד
 EAM C CO שק

"p 0שקנ ₪ —  

 ןורחאה הז 'יפלו (' 'ינואגה 'שת םשב שימו ש"ע
"eyעב ש"מ ' em) "nowתעדל לבא %ט'נק  

 םשה ה'נכו — ל"נה ןינעמ ארּוקְנְזִמ ץובקה אוה וניבר
 Cpu גד .רוסא רוקינ נד .ו"מד ח"פ 'ומורת 'וריב

 ז"פס 'מורת 'פסות ,ןירוקינ ץובקה ew רוסא יח

 ירוקינ ד'ע ח"מד א'פ 'ורשעמ m ,לישבת ירוקינ
 םירוקנ םירוקנ .ב"ער 'פ 'שודיק 'וכו ןהיבאב בטר
 ג"ע ה"מד ח"פ 'ומורת 'ורי y op טשפומה םשו
 ימבל 'א 5n mp2" ץובקהו pon םוקמ .ו"מדו
 | מ"לכ) mpa ליעל וניבר "ג יפכ הבקנלו א"ב ד"כ

mpרוצה ) nnbלוח ה"כו ל"נה " imeתרקנ  
 5: ע"לב אתרקנ bm .'א לחכ y'"y ןילוספ

^bהרעמ  PSU pה"ד יש"ריפב :"  mpi 
 .אָתְרִקְנ .'ו ,'ל בויאל 'גרת ב"ער ד"נ 'וכרב ץובקהו
 כ"פר ר'קיו (das Blenden) ןיע ףורצב מ"למ דועו
 : ח"סק x" כ'רד 'תקיספ 'א DD" ןנחתאו 'מוחנת
 . . ורקנ :'ט 'טוס לעפהו .םיניע (רוקנ) רוקינ
 ב"ער Yo 'טוס ל"נה םשה תארוהבו -- ויניע תא
 דעומב םיחר ןירקונ ." ק"מ .(*םינבא םש רוקנל

yתורוקנ וניבר תעדל םשמו ליעל  by)לקשמ  
 T" לעופ ינוניב  .ל"נה 'ישודיק (תוחוקל
 ח"פ םשו pu" ותוא וארשכ ,ב"מד ג"פר 'ומורת
 DT UB 'ומבי v" — הנאתב תרקונ ג"ע ה"מר
 'תפסות לו עפ י גו ניב .ש"מו ןורחאה דקנ ע'ייע
 ןירוקנ אמש ז'פס Dt "pi אצמנו ד"פ 'מורת

sto genשודיק " p sbלייעל  T? quei 
 'תקיספ יוכו ןיפיכ רקנד ןהה i'y ג"יד 3783 תבש
 ארקנל אדיתעד אתעלות אדח :ג"צ דצ כ'רד
 'מורת יורי yb יייע Sp ל ע יפ .ינדוא ירוחא
 'תפסות ל עפ ,איניאתב ארקנמ הוה ג"ע ה"מד ח"פ
 ה"מד ח"פס 'ומורת 'ורי ,רקינש meis ז"פס 'מורת

 ח"מד w'b 'ורשעמ v pub םיבנעו םינאת ג"ע
 — [וכו וב הרקינש ןומיר ד"ע

 unnüizes Zeug LE) ע'למ b N23 —( רקנ

 (איעס חייכ זיע) ןיאפרתמ 'מגב ןידימעמ ןיא 'פב
 אל םא 'מוא א'ר 'פב .(*אתליקיקמ spi יתיל
 (ב"עס vp תבש) won ns ןיציחרמ 'מגב איבה
 ןהו ןיתיתכ b^ 6יסמ ארקיניאה מ'ש
 ח"ו 'יפמ קתעוה ה"יחא]* ךיטוטרמס

 רשבמ תונקונקהו ןידיגה men ןכ יארקנ םינורחאה לצאו )* .ינונימ עיייעו יריקנ היד :י"'ק nam יישריפ כ'ג יייעו ('
 nachgrübeln, nachforschen. ,₪ ע"למ טסהמה ימולכ רקנמ ארקנ וב קסועש ימו והליכאל ורישכהל ידכ

 < אתלקליקמ סייש ייכבו אתקלוקמ ארקינ ז"עב ג"'ונבו הטמל יייע תבשב ny ייפב ה"כו (* .םינבא רוקינ :םשה םשו )?

 BN ךירעא םשו (* .ופמ ןיתיתכ ינה anim ופמ DUO nó ייפבו pen 'יחבו bU סיש י'כב היכו (5 .אלקקו לקק ע"ייע

 .םייחב יקלה
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 סשו ה"יחא]* .יברעמה חינמו יחרזמה תא

 ה'נכו .אוה "טו תויחרזמ nn יתש ט'מ ג"פ
 'וכו רנב ליגרה : ג'כ םש ,יברעמ רג םש תבשב
 דחאל רנ .נ'ככ ,קולד רנ : ט'יק ,רנ תקלדה : ה"כ
 p" .,רנ אלב לכ רסוחב .א"מ Yn .האמל רנ
 יונכל לאשוהו 'וכו רנב הוצמה בותכה הלת ,א"כ
 'וחנמב ה"כו לארשי 53 +: ח"כ 'וכרב הלודגהו דובכה
 v3 .ץבוקכ) ןיכרעב 5  ה"מגר ייפו 5" ^50
 רנכ ריאמ אוה התא 'מולכ (ב'לק om יקילייגנא
 י"שריפ 'ייעו כ'ע רבדה ןיוכל תעריש לארשיל
 לאיבא אלהו ד"ע ר'לד ב"פס 'יעיבש 'ורי .םש
 םיברל ורנ קילדמ ונקז היהש י'ע אלא ומש היה
 : לש ורנ ה"דא : ה"ד ב"פ תבש v^ .רנ ומש ארקנ
 ורסמ ךכיפל nme הוח ול המרגו 'וכו היה םלוע
 ירבדלו המשנל my לאשוהו .השאל רנה תוצמ
 ר"קיו ידיב ךרנו ךדיב ירנ אהי ו"לפ ר"מש הרות
 שי 'א רנ 'ע ףוסבו -- ךדיב ירנו ידיב ךרנ א"לפ
 יתפפדהש י"כה קיתעממ הלודג הפסוה ר'ב י"כב

 [ש"ע LII דצ w'nb אובמב

 Feuer) שא "פ JU ע"לב ם"לב מ'לב ארונ) רג
 HIN ארונד אדבע 6 ב"ס "רדג "qj םנוקד 'מגב

 ps ןידבועה לכו שאל ןידבועש םוקמ ותואב "יפ
 .ינא שא לש ורבע אוה ףא 'מול לוכי סמ ןינתונ

mustיבל  Coe) gunןידבועש ןירמוכ ןתואל  
 ארונ pns Ge 00( לאינדב ב'או — .שאל
 אלו ן'רה 'יפ הטישה וזבו ה"יחא]* (אתריקי
 ה"נכו הזב ךיראהש ע"בשלפה 'ייעו י"שרל סחוימכ
 ^un" .בויאל ה"כ ,'ו עשויל ;'ט «un 'קיו 'גרתב
 טטב ע"ייע : ה'פ מ"ב ש"ע "ימעפ הברה :ח'כ ז"ע
 ,א ש א ד ס'ש י"כבו ארו גד ןיקוקיזד :םשו .'א
 אלד רוזגל תא ליכי : לכ תא יתיארו 'פ ר"להק

pomוניבר השמו דע 'וכו ןימוי אתלת רונ שנ רב  
 m5 met) ^s שא ורעבת אל ונילע רזגש העשמ
 ר'קיוב .'וכו אתבשב רונ יאדוהי קילדמ אל 0
 — ]3 «sm .בלגמ y'"y ס"מ «nen o ז"כפ

(Nn = רנ — שקנ "ea ופש 

bil. *"ע 'yy פ'למ ל"ג הָשקְונ — שקנ CM 
Ciches, imaginüresיחספ השקונ ץמח " 

 ץמח ייפ ה"יחא]* UP ע"ייע (.דיינ יוחנמ .גיימ

 ןיאש ונינעש ל"נו ייחספב ח'ר 'יפכ רומג וניאש

 b" 'ב שק 'עב וניברו הבשחמב קר ולאכ שממ וב
w'y3ש"ע ] — 

 = ןונסקפ ל"צ 'מורת so ןשיה 'וחנתב ןונשקנ *
 .ןסקפ ע"ייע

 ,Licht, Leuchte הרונמלו ריאמ רואל aw מ"למ) 93
(Guampeהלאש  ') וב .ןיליטמ תיכוכז לש רנ 

Creoהלכש ןויכו ןמשו  jewשא עיגמ תבשב  

 | וא יוביכ םרג וב שי תלאששו הככנו םימה לצא

 םרג ןיאש אוה רומג רתיה הז רבד :הבושת ?אל
 6זימ n3 הריכ ףופב ונינשש ומכ אלא יוביב

C qoאלו תוצוצינ לבקל רנה תחת ילכ ןינתונ  
 שדקה יבתכ לכב ינתקד יכו 'וכו םימ וכותל ןתי

Cop one)ר ' ^D»שרח ילכב רפוא  munוכו ' 
 C ןיסנפו ןהב קילדהל רתומ תיכוכז לש תורנ לבא

C resךכו םולכ ןהב שוחל ןיאו ןהב רערעל ןיאו  
 תושרדמ יתבבו תויסנכ יתבב קילדהל ram ונא

mamתובישי יתשבו לבבבש ('וני בר  ,Üפב ' 
 Cm'y ישוריק) בקעי ןב רזעילא 'ר '033 ןיסחוי ^
 63 יג א'ש) בכוש לאומשו הבכי םרט םיהלא רנו

o»הבישי ץיא אלהו 'ה לכיהב בכוש לאומש  
 'מאק יכה אלא דבלב דוד תיב יכלמל אלא הרזעב
 בכוש לאומשו 'ה לכיהב הבכי םרט םיהלא רנו
 ןיא ךומסד 'מגב (6ןיכוענ ןיא 'פב .ומוקמב

pnmb20 תועיקת א"כמ ^ ^ QU»?לארשי רָנ  
 6 Y יוחנמ) רובצה תונברק לכ 'פד ג"סב C m) ךכ
 ץוחמ (ז'י פיס 2^ ישרפ רומא ארפיס) ומוקמב ('*ארפיסבו
 הניכשש םלועה יאב לכל איה תודע תודעה תכרפל
 הז ("א בר רמא התודע יאמ לארשיב 'C היורש

vwהיתורבח תדמ כ ןמש וב ןתונש יברעמ ") 
vemו"פ דימתבו .םייסמ היה ובו (" קילדמ היה  

 ןשדמ ןיקלוד םייחרזמה תורנ ינש אצמו סנכנ (א"מ)

 ריעהש ומכ היסר b" ה"ואב và ברמ רוציקב אבוהו לייז יאנורטנ ברל טיילר 'יס 'בושת ירעש יינואגה ישתב הז ןיעכו ('

 .ע"בשפה 'ייעו ] יי ס"טב Cy ייא עירשבו ריפדב ה"כ (?  .ינ תוא גיפ תבשב quy דומל לעב בישר יחה ברה ןוכנל
/ z 

 .קוחמל שי"( +(  yyפנם.   )5ןיסנפ תיכוכז לש תורנ יכ ותנוכו ( QovOc v3לש תורנ : היגהל בוט רתויו ןמש

 ט"ק ייכב m5 )5.11 גיח wes רעלזיא mn כ"ג ריעה ןכ יכ יתיאר בוש יוכו ןהב קילדהל רתומ ןמש ןיסנפו תיכוכז

 רבכ יתוריעהש ומכו רנ ליצו יט 'עב סייטב םשו ינ mw היפ תבש יוכלהל מיייימהגה cya (* .יר ע"פדשבו 'יבר ר"פדבו

 (bui וניבר ייגכ ייא :ה/יפ 'וחנמב לבא אוה ןכ ג"ונב )? .ןיכרעב ע"פדבו ייכב ןובנל היכ (5 XXX w^n5. אובמב

 תבשב היכו הרוש 'וחנמב i) ,אפיפב םייטב ביה ייכב (!* .ךומסבמ אבש הארנו לארשיב הייורש הניכשש לארשי רנ ייא

 ג"ונבו יוחנמב א"סב ה"כו ל"נה תבשב («mx ('* .בר :םש iai תבשב סיש (v33 יוחנמב m ('? .ייל ארפיסבו : ב"כ

 .ליחתמ תבש סייש י"כבו ארפיסב לבא יוחנמבו תבשב «nó ('+ .ייל ארפסבו רג נ כ אבא אוהה היל הוה ישא בר )15

 ,שיימו ארוג יב עיייעו 'וכו הינבז

 ילו (ww Up וי יו"

aו ו  
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 בתכ בתכימ יעבר ("ארבג
 pom ןילימ ימב היל בתכ הירבחל ("ןוקירוטסמ
 אצפע וב pes ויד הילע ךפש (" היל ליבקמד

smדועו (*האר תמו בתכה םוקמ טלוק  ^p 
 ימב וילע בותכ םאו (" םינומיר ימ וילע ןיריבעמ

pooטילפ יאו ארנד אימב בתכ וב הארמ  pas 
 מגד ןל sob טילפ יכו היב הוה בתכ ןנירמא ויד
 אוהו היב הוה אנירח א אני נ ע אמליד היב הוה
 ןגישייח ימנ לאומש (סש יישיג) ןניקרפו טילפד הוה

 .(" רמאק

^u")6:דימד ביפ  

vp 2ןיריִנ ,םירָינ ץובקב רא6ט1900ה 59 ע"למ  = 
(Trumm, Kettenaufzug(זיס תבש) אקרב ארינ  

 ps ר"ת 6 ט"יק ק"בד ג'פב .(" אקרב 'עב p" רבכ
 ' אלו ("ןיריע אלו ןירינ אל ("ידרגה ןמ ןיחקול
 ןינתונש רמצ ןיריע b^ .תויעקפ יריש אלו ('ןיקנופ
 ברעה אצי אלש ברעה תא וב ןיכילומש הנקה שארב
 ןיריג .רא 'עב א"פ C's לע די לע אלא הנקה ןמ
 דגב .(*ארמולג תויעקפ ,ברע ppre ,(* ו'ציל
 = = Q43b ג"ע רוחש ןנירמאדכ ןינימ לש Ge ק"ב) רמונמ
 = רבכ (vp nav) (* א רי נ ב אדחו ארינ תבב יתרת
 Loo ןירינ יתב ינש השועה, א'פ C ארינ תב 'עב ^5
 == הז דריו הז הלעיש ןירינב יתשה יטוח ns םינכמ
 ןוילעה דריו ןותחתה הלעי יתשה רוזחיו ברעה אביו
  םירינב (Geb יילכב (* א'כ 'פב .(*"ברעה אביו
 omes .("ןה mius ילכ םישרפמ שי סוריקבו
 = תגראנ C^ ps םינשו םיעבש לע (הימ (mie יילקש
 ילתפנ ינבו שרד ד"צפ 23 ה'יחא]* .'וכו
 םינשו םיעבש לע ןילתפומ ןהש C» ovo יישארב)
 'וריב ה"נכו .רינה תדובע 'תא ןילתופ ויהש רינ

 m3) =) רנ — (רינ =) רנ

 שרחמ שרחנה הרשו השירח ןינע מ"למ 3 =) רנ
(urbareemachtes Feld, Neubruchינש 'פב  

 ןורחא 'פב .דחא ערזהו רינהו רובה א" האיפב
 ('הש רח 'יפ הריכח וא ma C 6/27 א"מ (urb ןיכרעב

 'פב תיעיבשב ג 55 "טרי Y3 םכל ורינ ומכ
 C ןילבקמ 'יפ ןירינ (*ןיר כוח 905 דיפ הנושארב
 ץוכקה אוהו ה"יחא]* .תוריכחב תושורח תודש

 man תעש ט"פס מ'ב 'פסותב ה"כו דיחיה T$ ןמ
3vהדש :י"נד ז'פ ריזנ  SU)ןכו ראות אוהו  

 'נרתו :הרינ הניא וזו הרינ וז ט"פ מ"ב 'פסותב
 ןכו ^mwi subi o ,'ח איש  ושירח שורחלו
 )391 םיקוצ) י"ב ^3 יפב *w'e מ'ב 'תפסות לעפה

 הנש הערוזו הנש 53 אהי אל ורבחמ הרש רכושה
 "וכו nns הנש m mm ^« היצח (oos אלא

yי"כבו רג ,ראנ 'ימעפ הזיא קרפה ףוס םש  
 הנושאר nis m .ח"פ 'וחנמ .רנ ,ריינ "יסופדבו 'ב
 mise Osea ןיונה תפסוחכ) לועפ ינוניב םשו 'וכו

 — [תושורח 'יפ

  vba 29! UU erbe wq =( 9עצמא 2990
  ^eןומיר   (Granatאלד < ארנד 6ה דדוא

 רמצ א'פ ,(' אדדא 'עב p" רבכ 6חיכ ז") ףקשמ
 טג איבמה 'פב .( םפוגמ וניאו תלכתב עובצה
 ימ "יפ 027 אימב היל ןניקדב Ge ייטיג ינש
 שוריפ .םידגבו רמצ וב ןיעבוצש תלכת לש עבצ
 הל ןתנ לאומש רמא ('ל"צז ח"ו "פש רחא
 ןהכ היה om ךיטיג הז ירה הל רמאו pon ריינ
 אוהש ובתכ ןילימ ימב אמש ןנישייח אל הרוסא
 ימ אוהו ארנד אימב היל ןניקדבד דע 'וכו ץיפע
 ימלשורי .ץפעב בתכה ןיהיגמ ("ןומיר תפילק

omes )'ןוכנל  vssיכ רייפרבו ביהו טק  nייא יייכ תצקבו לעפ אוה  musעיפרשבו הרג הדקנל ךירצו ונינפל היכו  > 

 ק''העב )* .ולבקמ עיפרשבו רייפדו ט"ק יייכב ה"כ )? .רכוח האלהו יזיפ יפדבו ר"פדו טייק v33 הייכ )? .השירח םייטב

 םייטב ע"פר ראשבו ימא יפדב ןוכנל היכ (5 .37 שיטע סעלרעפ y" ל"נה פילל ןויכו soy ןומיר רנ רגות ילב ייפ ביינש

 תצקבו ארדא D'/b3 ע"פדשבו א'פרב ה"כ )7 | .ארגד תועטב עיפר תצקב ?Dt ארדוא 'עב ה"כו אדנד ג"וכב (*  .ארדוא

 = "ביה ט"ק י"כב ןוכנל ה"כ )9  .ץפונמ עיפרשבו ריפדו ביה מיק ייכב m )* | .(: ביל (aem אדדוא ליצו אררא י"כ

 | pav יוריב mem ןוהנימ n» דכ 3925 ('% .ךורעהו חי"ר םשב DU ייטיג 'ופסותה ואיבה )10 ,ייפ חי'רו ע"פדשבו ר"פדבו

 man3. לבקמר qm גיונב (5 .ןוקיריטסמ הלימ דח תבש 'וריבו ןיריטסמ ins אחלשמ יעב גיונב )5 "vy a0 ב"יפס

 nnm חיר ינפל יכ חיכוהש עיבשפה יייע )16  .ינומיר עיפרשבו ריפדו ט"ק י"כב )!5  .תומוקמה ינשב ונינפל ייל )3

 גיונב )19  .ידרגהמ גיונבו םיש ייכב ה'כו (55 .6 יר ,ביח) )!  .שייע א"עב גיונבו mi הוה אנירחא אנינע אמלד ייג

 מיטשב pi בי,  m» )?1 עיייעו ןילקנופ גייונבו ןינקנופ ןעכנימ ס"ש י"כבו יריאמבו 'ה םיש ייכב «(mu )59 ,ןיריא

 תנשונה צילבו 858061 glomera 'צמא ר"לבו glomus, eris רילב )23 .שייע אקרב יעב b^ רבכ (* .רמואה םחסב

Tinselלייישיול קיבב יישריפש המ הזו  oonיילכ שירבו ליייישניל  vBומכו ט"ק ייכב היכ (5%% = ,ל"יישומל רימ  

 סישב) ?m ייפמ קתעוה כ'ע )75 | .שייע בייר ,בית (% | ,יז רכ yvy ארוכב ע"פדב לבא ארינ תב יעב כ'ג יתהגהש

 תוינשמב ה"כו )2 .ש"מו 'א סרק עיייעו (5 .יב יפב תועטב עיפרשב לבא ישמא יפדו ט"ק ייכב ןוכנל mu (% .(ינלווו

 .יג Bi ע"ייע puo .ג"ונבו כ"פס רימשבו : יצ יילוחבו ילופאנ
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 אלוגנרת והינ יאמו €5 יז" (v5 5343 תא ושע
 ג"פ vy יורי) םימלצה לכ 'פד 323 wv .( ארב

sיתשחנ ףפויד הילגירו בקעיד "(  הילגר (ר'ער  
 תא 'ה qun .0'כ יל wv" 45535 'ח ינכרביו

msללגב ירצמה  ee) govה"יחא]*  ,(ח ימ"ל  
 ללגב תביתו לגר שרשמ רזגנ לגרנ יכ 'וריה תנוכ

 — [6ל /ל (at ילגרל מ"לכ לגרב ומכ ^5
 der םוקמ הזיאל אוכל לגרוהש ימ) i ,לּגְרִנ *

(sich oft einfindetז"י רש ע"ייע :ז"ש הדנ  

 .שרופמ םשו

( Cocusnuss JS 5/5 Jb ִע"לב) ליגְר E 

ND'PDEN עב יתשריפ רבכ ,ח'נ 'וריע' 

 ( vmרועו (:דיפר 4 9 127929

T) *פ"לבו ס"לב ודוה ץראמ םשוב םש מ"למ)  
ou y'b3 ps =י"לב  "^ Narde, 

(Gardus, v&odocא"מד ד"פ 'מוי "7 .'ו תותירכ  

 ש"השל 'גרת .'ב לבש ע"ייע 95 תלובש ד"ע
/Nז"'חא אבה ע"ייע ונממ ראותהו .אַדְרִיִנ 27 . 

 ראותה הנבנ םדוקה 'עמ pru =) ןּונְרַנ
(Nardenóhl vXo9tyoy (EXotov) י"לב 

 joe "m "bs ^p ןונידרנ : דרנ '5פ ש'הש 'רדמ
 .םימשבו [דרנמ ל"צ] (דרומ) יושע החשמ

 29 'עו פ"לב ארקנה חול קוחש po רישְדְרַנ
 גאטיירפ 'ייע 0:229 ואצומ םש לעו

 6איס .יובתכ) ןועמש ןבר 'טגב י"פעא 'פב (דרנ ךרע
 Ci רישררנו <" אתיינפיק ("אתיירונב אללטמד

^eיברע 'לב  popדרנלא [ידד ל"צ] (ירדל) , 
 יררל w^ ו"ופדמ ץוח האלהו 'זיפ 'פדב ה"יחא]*
 'ציניוו ר'פד ^35 ידדל ל"צו ירדל ב'הו טק י"כבו
 תיברעה הלמהו ויליאש bm ann ר"מלו בנש ק"העו
 Tubs ירד כ'או קחשמ p^ 22 ,3  אוהו ירד איה
 הז .ע"לב api רועו דרנ לש קוחש 275«
 .רישדרנ ונייה (wel] Do ומכ שממ קוחשה
 "יפכ ןוכנהו ,Schaeh 602008 ש"יקקשיא 'יפ י"שרו

wuב ע"לב ארקנ ש"יקקשיא קוחש . יכ  
 לה 'צוהב 496 Tx 'כ 'ה ירזוכ 'ייעו CD פ'לבו
 ג"נרטש תארקנה ש'קאקשאה קוחש לעפסאק
 מ"יפבו .ל"ומ bw mynm ה"שע ^« יברעב

 ריִשדרנ - 050m חפש

 ןיפח ינשו דחא ףחב ןירינ ינש ג'ע י"ד ז'פ תבש
 הנשמ לש ןירינב 'יפ .ד"יד ג'יפר םשו ,דחא רינב

 -- [אָיִריִנ :"ע 0

 לוע s Obs^ ץובקב ע'לבו אָריִג ס"לב) ריב 7€
Gochגרת ' moyיבדמב) לוע הילע  io^ 

 דוע 7« mons vi הילע קילס €3
 הליאשהבו .'ז ,ו א"שלו "iw 03355 'גרתה

pupא י"רת דובעש ' Tl D gU)הידובעש  "yy 
 "i ה"פס תבש v" :ד'ג תבש .יוועלל ר"תמע

 — [(.ט"עק ,כיח) ארינ רב ע"ייע ג"ע

 ונדמליב Staunenswürdiges) ארי ןמ לעפנ) אָרונ

 שירבו 05 ךתלעהב יוחנתכ בבוחל השמ רמאיו
 )0 b "nm וננעת קדצב תוארונ ?CO ןנחתאו
 ונל השוע התאש תורובגו םיסינ לארשי ול ורמא
 התא הקדצ אלא םישעמ ונידיב שיש ליבשב אל
 כ'רד 'תקיספבו ה"יחא]* (A3 ונל השוע
 ט"פשת 'ילהת 'קליב אבוהו Gp רצ) הבוש 'פ
 שרש לע תושרד wm ןינעבו .ש"ע א'עב שרד

8Tד"חב ע"ייע , [rop — 

 Axt, Beil) מ"לב ןזרג 125 ס"לב ^5 sy =) גרב
 mm אגרנ לקש «Co 'וכרב) האורה 'פד ג'רב

 ימגב הנוממה םה ל רמ א 'פב Ü תומא רשע
 יניצחויוגנד אתתקב 6ל מ זבלומ
 6 המוות לכואה 'מגב העש לכ 'פב

"mopק"פד 'מגבו 6 ביל  (X" nqהיב אדש  
 Gn) ןליא 6 ת כי תחכ וכתחי 'יפ ,אגרנ
 «C םיתאמ התבותכש הלותב 'מגב 'ובותכב ק"פב
 ב'א) — .אלקידל אגרנ יכ אמהנ ימקמ ירמת

  annובשחנ [שקכ ל"צ] (שקל)  nmnביי 2» |

 ה"יחא]* Gea היל ובשחתא יליג ךיה (א'כ
 א'ח 'מ תוא אשניא ע"ייע :ט"ל 'דהנסב ה"נכו
 טילשד אלזרפד אגרנ ב"ער ו"צ 'דהנס .נ"שו : א"סק
 Dam" 'ג ,'א 'תפאל ינש 'גרתב ה"כו אלזרפב
 לבא תק ya" ה"כו ל"נה bv" יגרנ ץובקהו . לזרפ

Cyn oam pu paע"ייע ירגנד "3 וניבר איבה  

 Gv] הרעהב שימו ל"נה

 יפב (טשריפ y" מ"לב םיתוכה לילא םש) 532
 cre) ידהנס ומ ש ב רדונה 'טגב תותימ 'ד

 [רב ל"צ] תרב אגרנ לקש היל א"כ ירמבל 'א י"רהב הז ייפעו pow סייש יייכב בוט רתויו תומא רשע רב (NAM גיונב (+
 אגליוו פישב לבא חייר ייפב הייכו ט"ק י"כב ןוכנל «né )5 .ייל ע"פרשבו sem ר"פדבו י"כב ןוכנל «ne (? .ןימא יתרשע
 pu )5 .ב"עס יל 'דהנסב אגרנ היב ארש רובדה היכו ל"נה הירל חייר ייפמ קתעוה (+ .תוכיתחכ ץ"פדבו ותכיתהב ס"טב
 ריפדבו ייל ונינפלו םיש va ןוילגב היכו (* qme pesi ו"ופדב (*  .עייל אלו ס * ל אוהש לייצ הטמלמ יב הרושב
 עיפדו ט'ק י"כבו ריפדב הייכ )9 amps סיד y" לוגנרת כיג יקלי vim תלוגנרת סיש (wii אלוגנרת ייא 'ציניוו
 ט"ק vaa היכ ('* .ןפק «y (7 הרעה .הימש יב'ח) רג עיויעו אתירוג עיפרבו ט"ק ייכב ןוכנל היכ (? .הילגר "ינורחא

 ,לינה רג "yr יירפסה ייג )!! .תמרוקה הרעה יייעו אתיינפק ץי'פדשבו ר"פדו

UDCNSא ,<.7 תות  

pU T 
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(d y 

. m5" ע"פדבו ב"הו טייק ''223 ה"ב (b 

 השרה סרג אל ח'ר םגו oom) סישב) ח"ר 'יפמ
 ח"לו ב'עס ז"ל 'ורוכב ב'מ ז"יפ 'ילכב ה"נכו ,איה
 "טיג y" רסיק ןורינ ןינעבו mms עלס ב"עס

 vy] ויה 'פ ר"כיאו .ונ

 o) שאו 25 ע"לב usb 252  .פ"למ) סורג +
 א"פ ז"ע 'ורי Neujahr) םייפרפ לש הנשה

 = סורג בקעי רב ןמחנ בר םשב som יבר ג'ע ט"לד
 שי תמאבו ידמב רדאב םירשעב יסרפב רראב 'בב
 יששב והוגח שיו רדאב 'ב םויב םויה ותוא םיגוח
 mn קאבאקל ןורשי ע"מב ש"מ y" שדוחה ותואב
 אטסיפא 'קתעה לענעיפשו 1358 ב"ח סרילואוו "ייעו
 == בשיח yt ילבב היה בקעי רב ןמחנ ברו 0 דצ ב'ח
 יששבו רראב 'אב היגהל שי ןכל לבב יגח ןמז
 Am הז :א"י ז"ע ילבבב "לש ע"צו רדאב
 תחת "א Qn ^b 22 דצ יבכרה 'פד) יינואגה 'שתבו

 "או (היר ייפב ה'כו) זורהמ 'יגה : א"י ז"עב ןירהומ
 b3' תמסרופמ הלמ שדחה Bv אוה זורהמו ל"הזב
 שאר b^ ל"נה יסרפ 'למו mmo ל"צ ילוא s'y יסרפ
 < ןמז DN יכ שדוח שאר וניא 252 3% יכ הנשה

: Datum ונלאצו. mp3 

(giessbar, schlammig קור ןמ לעפנ — pio 
D^" יכוס א"מ זיפ תואוקמ) חיכוי קורנה טיט 

 (ב'ער  ^p'עב  DDטיט 'עב ונייה ה"יחא]* =
 תורוהל 'עה הז לע ונזמר 9 הועה דיכ ,ה"חנ) םשו =
 ש"ירב 'יגה רקיע לע ( wr"וכרב ^ םג ףיסוהל <

 ז"פר " we xןיקירמשכ ס"שרהמ 'יפו קורינה =
. BP קרומ אוה הברה ךר טיטהשכ ילכה ןמ omen 

 םע הלוע אוהו כ'ע םימה  wis "b'עב טיט,  =
  pomקורינ « byeןמ  quןודינ לקשמב אוה =

 — [המודכו ןוזינ

 == Ybs םיקרנ .p'bs s .ע"לב 539 ם'למ) סיקר
 'םב (א8201880 VXpx16606, marcissus "ור

 = G'ys ao .'וכרב iN" אוהו 'מגב ןיכרבמ דציכ
 < ארבדד םימשב יצע ארוב 6' אתניגד (Cops יאה
 4 PN Ln ןורשה תלצכח b" .םימשב יבשע ארוב
 .6' סקרנל אליתמ אנא nn" ('א s שיהש) תלצבח
 = pb m י"לב p^ ב'א) -- .ןדעד אתניג ןמד ביטר

meןבל  vnולו קורי אוה רשא ונימב  cb m 
 הלמה וז סופק 'עב ןכ ומכ b^ ב'רו ה"יחא]*
 - = [ש"מו vy br ןיאו vs) היפ ייאלכמ | ןויצב)

 םיקרנ - ריִשדִרִנ |
 0772 P" איבוקב קחשמ b^ ו"מ ג"פ mp" ם"במרהל

ong]נ'כפ תבשלו ג"נרטשו ל"צו ג'גטרשו ('[דרנ  
 ל"צ םיסדרנהו םיספספה ומכ איבוק םושמ b^ ב"מ
 לבא ש'ע ow תבשל ט'יותב 'יאדכ ר"ישידרגהו
 Schaehspiel —( ך"ש א" לבש ז"עלב 'מאש המ

ps (Spielschachחבו — רומאה םעטמ ל"ג " 
 ה"כו רישרדנ ג"ונבו שרדנ ס"מב 'ובותכל א"בטירה
 בלכ א'פ D"D ק"העבו תועטב הז לכו מ'"טשב

ep[ןיקחשמש ל"צ] (ןיקתשמש) םילגר רצקו  
 ןסק 'עמו אתיינפק תלמל p^ הז לבא כ'ע וב

 — [וקיתעה

 תמה וב ןיאשונש mes ןינעה יפל) o דוורנ 1
  (Todtenbahreבריש   60 'pל"צ] ']

 ןיאשונש הטמ 'יפ דוורנה תא ןיאשונ (א'מ) יוליהאב

 לש ןורא ומכ, א"יו .תמה הב  nsתוטומב ןיאשונש
 א תפסות ב ('ןרמאדכ « C05תוטומב ןיאו

 (בותכ ךבדנ ב'א) — ."ויתחת האמוט עדרמה יבועכ
"UN 23 [ט"דסב ג"הר 'יפב ךבדנה ה"כו ה"יחא 

 חקלנ םשמ  ^bהזל םדוקו א"  "sךבדנה ל'זו םש
  ^5ת"ייטב שענלא  NSהנהו כ"ע ימכוא הגירש

 יפלו .תמה הב ןיאשונש הטמ תמאב ^5 ,25=ג\
 ,הגירש pup ^B ךבס = ךבד ןמ דבדנ רזננ א"י
 לע בשוימ שוריפ יתאצמ אל דוורנ וניבר 735 לבא

 — [ךבדנה כ'ג 'יא ל"נה 'תפסותבו ,ונפא
 (Cr ייעננב ז"פ תורהב ולאב (םוקמ םש) דוורנ 2

 ,אוה םוקמ 'יפ וריגסה ךותב דוורנל ןיכלוה
 Cmm ג"ונב ב'א) —

 (Qv ע"לב wem es Gay פ"למ) )4 יקמרנ
(weich T? "bפד ג'רב ' mwהצילח  

 'יפ ,יקמרנ יגוז 'הב pei הדוהי בר G'yt ביק 2(
 — י6קומ ומכ ןהו 6'םי כר ןהיתורועו םילענמ
 וזעולש ירחא י"שרו ה"יחא]* = (יקומ ג'ונב ב'א)
 םילענמל ןירוק ע"לב ןכו איבהל ףיסוה ('ש"ונשלק
 שיראוצוה 'לב *2  פ"למ er < אוהו כ'ע קומלא

mókאוה יקמרג ץובקבו קמרג לבא 'ג קמ ע"ייע  
yoעה תלחתב 'מושרה 'פו ' ^e»םיכר ךורעה  

 — [םיכר םילענמ ל'צרו

 ונממ ראותו Nero עודיה ימור רפיק pra — ןורנ

(Geroniseh. D'210)מגב תואיצמ וליא 'פב ' 
 | "ייפ איה תינורינ איה ילש 6: היכ מ"ב) םיבייח ולאו

 קתעוה הייחא]* .'רסיק vs" לש עבטמ,

"y )'הל רעטלאסנעבעל ' mybייפב ל"צכו )? 431  vmmייכ ייגכ ןוכנהו יעה תא ליחתה הבו "יל ישמא יפרב )7  
m5 )+יתחפנש ומכו םינושארה ייסופדו ךורע .קמרנ עייפרשבו רייפדבו י"כב . 

 = הייכ )5 ,תואיליפנאו ה"ד .כ"קו ימר היד .יי תבשל (y (ט"יאלב) calzini (* .קמופ םייטב 'ציניוו mp" יפדב )5 .םיכר
vozטייק  Yaםוכרנ ם"ש ייכב דועו סישב ה"כו םקרג 'עה עצמאבו שארב ץייפדבו ביה  pomאתינונגד ג"ונב )? .ךיטפב . 

 .םיקרנ יגרתב ('+ .גיהב ova ייישרב היכו (9



 ןינעבו - us יתש ןימכ : לדגמכ 'פ ר"שהש
 [ליעל 'עה m "y קתרוונ

 שיו רמ חמצ ןימ אָּתְרּונ ם"לב אָתִיִרּונ =) אתירנ
 -Hahnen 3/53 ארקנו תומה םס אוהש םהמ

(fuss, ranunculus sceleratus533 תופרט ולא 'פב ' 

nnnsאתירונד ארקיע (א'כר טינ יילוח) םד : — 
 יללכ םש י'לב p^ ךא בותכ וניא תואחסונב ב'א)
 ר"לב veügoy י"לל ןויכ ב"ר ה"יחא]* (םידיגל

Sehne, nervusא"ח רעלזייא 'הל ר"טב 'ייע  ci 
 ס"שהו ל"נה ס"למ הרונ 'עב יתבתכש ומכ ןוכנהו
 שרפל הלמה איכה הלועמה וניבר "יג יפל 'ילוחב
 ל"צו אתדירמד ארקיע ג"ונבו (האית) העית יאמ
 %5,< "למ אתדירמ ילוא וא רמ b^ אתרירמד
 vy וזעול י"שרו men eb לש ארקיע 'מולכ תומ
 'יסב ה"כו Wolfswurz, thora צ"לב אוהו ה"רות

 ל"זְו ret) ףד יקילייגנא ייכ ץבוקב) ןילוחל י"כ ה"מנר
 ל'צ קפס ילבו כ'ע ז"עלב ארוט ירוטד ארקיע
 pv ל i'm 'יפ ןכו ז"עלב sme ירונד ארקיע
 ל"צו תימראב 8 ארקיע 'יפ האיתה ח"מ א"פ
 ליסאב 'פדבו + ט'נ 'ילוחל ןויכו (* אתרירמד ארקיע
 ש"מ "יע mp .ט'נ onn ia "ילוח ןייוצמ 'שמאו

 — [ע'בשפהב ב"ירגה

Vo MED. Sy Bam א'עס TS ינעת ROS 
 (סייש  av y'"y.ש"מו

"y (רעשה תחימצ ענומש .סס ומכ DU 
 ריזנ 'מגב ןינימ השלש 'פב \םינפב

 חליגש ( 65 oרעיש ירובע םושמ אמיתד והמ
 .תבשב מגב לבוחה 'פב .אשנ ('וכס "פאו

Cn אלד אשנ וכסש ןוגכ Grb (קיב 
C's כמ חרוקה 'מגב ןיקולה ןה ולא 'פב 

 םשנ ויתועבצא 'ה ףשד הכירצ אל
 (יימ) םיעגנב י"פב ." תחא תב ב והניב תואו
 לדגל היואר הניאש הכמ םשנ ךס םשנ לכא

 ,רעיש  ^bךסחו לכואהו אוה םפו םשנ אוה אשנ
  155'יפכו ה"יחא]* .ופוגב רעיש חמוצ וניא
  woם"במרה קר ל"גה תומוקמב םישרפמב 'יא

 ל"נה "יעגנב  "bםשנ  po'יפ יפלו ש"ע המצ
 ומכ סשנ יכ הארנ ל"נה  DDתלמבו . NUטמשנ

 ער וחיר םשוב ןימ )4 ע"לב יכ רוע עדו ם"ימה
 [םס אוהש א"יו

se 

n" 2קיתשואנ 'ב 323 קיתשואיג ם"ש י"כבו קיתשאינ ג"ונבו קיתשינ עיפדבו טייק ייכב . 

y (45 .258 ףעלל צ"נלפפ ) השנ הייכסד םיש י"כב )6 .ךס גייונב. 

NU) - Um 
I 

| 
| 

7 

 ץש

vy (Ners) 905רבכו ארוסל הכורק  ^bירביב 'עב  

Ce ism)ראותהו ,י"ק 302 ףיסוהל שיו .נ"שו  
 Up ק"ב האשרנ אדא בר .מ"ק JD תבש האשרנ
 י"שריפו האשרנ דומעה ףוסב םשו יהאשרנ ןהכ בר

byןועמש אנהכ רב אב בר ,וארקנ ןמוקמ םש  
 T'y ,ח"כ ףד םשו wn יאלכ Y mu" רב
 ppm .ל"ק דצ 'וריה אובמ 'ייעו היישרג ןועמש

CHUT יריכח qq) מ"ב 

| narthecium = (אלילק ילבו 005 י"למ pm 
Salbenküstchen, mpm" לב" 00 

 ול ואיצוה 'פב CFutteral קיתל לאשוהו 6
 תסנכה תעשב (ידינ ימוי) ןוראה לטינשמ 'מגב
 Gy ייטיג) וזחאש ימ 'פד 'ג'פב .ןהלש קתרנל םילכ
 ןנתדכ ('הקיתשונמ b^ הקתרנמ המח אצתשכל

vomלכב 6  ovנ'א) — .6 קתשונ ול היה אל  
^bי"לב  maםימעפלו תואופרה  pwלכל יללכ  

 זעוב עלטו 6n ז .יד (nm ולענ ףולשיו 'גרת קית
 םעפה דועו ה"יחא]* (הינימי די קתרנ תי

Cw Uns0^ ה"כ "35  npnynbךסיכב  : 
 y"  .'דמבו 'וריב "ימעפ הברה v3  .ןוכיקתרנב
 לש pni (שרוחה 'פ יתבר יתקיספ) ;ז"נד א"פ היר
 אפוו לש וקתרנ :ט'ד on 'וכרב 'ורי ,תואופר
 pun תא wmm opns רייער vo א"פ syn" 'ורי)

 'פ ר"שהש ז"פס ר"בד .ב"צ דצ כ"רד bb .'וכו
ne)טיצש גיח) 'ב ןוזלח ע"ייעו ומע לדג וקיתרנ  
OUרז.(  ypביפ "מיג 'ורי : ט"יד א"פ  

 b353 ו'פ ר"ב .'וכו וקיתרנ לע בתכ 6 ב " ע ד"מד
 ולטרעמ ה"בקה אבל ריתעל 'וכו קיתרנ הל שי המח
 'v םשב ג"צקת 'ר יכאלמ 'קליבו 'וכו וקיתרנמ
 המח איצומ ב'עס 'ח 'ירדנו ב'עס 'ג ז"עבו וקתרנמ
 איבהו הקיתשונמ ליעל וניבר b^ הז oy הקיתרגמ
 ר'ע א"מד ד'פ 'מוי 'וריב לבא bn 'מוימ היאר
 היה ovm קיתרג הב היה אל ov לכב םש םג "יא
 ל"צש רמוא יתייה הנושאר הפקשהב קיתרנ הב
 יתיאר בוש לבא קיתרנ 'מוי 'וריבכ כ'ג 'מוי ילבבב
 "גה יא 15 .טרופריא UI 'מוי 'תססותב םג יכ
 קתשונ ל"גה ר"בב םג וניבר סרג קתשנ 'עבו קיתשנ
 יתער ןכל קתשנ 'עב יתאבחש כ'רד 'תקיספב ה'כו
 לעפה ןמ יוסכ פ"ל אוהו קתשופ ל'צ יכ הנמאנ

O92ןכו  ^pיוסיכ : קיתשאינ : ד"מ 'מויב ח'ר , 

 iym י"כב ל"נה 'פסותב 'יאד הממ הגהה וזל היארו
 ץובקהו — קי תשו am^ קיתשנ תחת "סופדבו

 .הקיתש ס"טב רייפרב ('

 .ד"ע דיטב יב הרוש .ביצר ,גזח רכז יעבו )?

 .ט"ק ייכמ ץוח סיש «v3 ריפרב ה"כו ו"ופדמ ץוח ייל הש TD" 'פדמ (?



 . 891 אשנ *
E x 

 סרג שטב 'עב וניברו ויבא [Cms :היישנ יבד
 איבה ע"בשפהב ב"'ירגהו .האישנ יב (ס'ש «s יוגכ)
 יכ :ט"כ 'ציבמו (אשנ יב ("y ,י"ק 'ילוחמ היאר
 ח"ר 'יפב שרופמ יתאצמ ןכו וימח ונייה אשנ יב
 ישנ ,ןישנ : אשנ ןמ ץובקהו ,('גליוו פ"שב) pe 'ציבב

p evב"ל תבש : iibד"י ילינמ :'נ "יחפפ : 
 : ב"ל pon .ו'ע 'ישודיק .ו"כ 'ומבי :ח"כ ק"מ
 םישנ רדס ארקנ הז םש לעו ejr ץובקה מ"לבו
 'שוריק «QD ume תושנ  םייונכבו 6855 תבש)
 א"לבו  .םהיתושנ א'כפ יתבר 'תקיספ Gy : א'ע

 'ומבי ןינעבו .ב'פ mo והיישנ
 — [ליעל "ייע .ה"ל

 פ"לב ה'כו אָשְג א'לבו np מ'למ) DU .אָשְנ *
 ינוניבב .vergessen) הכש "5 ( ע'לבו

 t) יכימ) ןוע אשנ ג'ע ג"לד א"פס 'ועובש 'ורי לעופ
sp» (^ח'מפ יתכר 'קיספ לועפ ינוניבב ,ביתכ  

 ך"מס ארוק יהת לא )9 יביל יילחת) עשפ יושנ ירשא
 חכשת חכש oW .יימדק ןגיבוח ישנא . + ןיש אלא
 לעפתאב .ןושנת אשנימ ןיא 'א י'רת )^ יח יירבד)
 ^m ב'ל םש ,ישנתת הֶאָשְנְתֶא םא :םש 'לקנואב
 $33 'וכרב ו"תה תעלבהבו .אתישנתא 'גרת ישת
 = .יאמד 'ורי ,ישנמ ,ב"פ 'דהנס .'כ 'ובותכ ,יִאְשְנָא

 JUIN ,ו"כד ז"פר DUO היתישנאד

 ז"ע פ'ר ר"ב .ןותישנא sp ז"טד ט"יפר תבש 'ורי
 yi" הוישנא ב"עס iw "לוח ל עפ א .ןנישנא
 ib יירבדל 'א an" ;א"נ ,א"מ "שארב 'גרתב

 .ותלוזו 'ו .א"י בויאל ;ח"י

 וניבר .ואיכה הדיקי ןינע איָשָה ליעפהב
 .נ"שו 'א אש 'עב

 tragen לבסו men ןינע אשְנ *

SE 
. heben, erheben, 

 ..נ"שו יב [אש] אס ע"ייעו ,נ"שו 'ב אש ע"ייע

SO *השא תחיקל דועו הלבקו החיקל ןינע מ'למ)  = 
  Qehmen, eine Frau nehmen'ג אש ע"ייע *(,

 .ט"נ מ"ב וכיישנ |

 ,היכד דפ |
 QU ע'ייע התשניאו ג'ע ג"ד ז'פר ;op "ורי |

— v. «n 

 | ןושארה en^ ה"יחא]*

  "Ec,שָנ  NUא'לב)  mosיד לאינד) אָשְנָא "3
p'bs ט\-2 ע"לב ww bbs C" 
(schwach שנ פ"לב wis לעפמ Mensch NUN DON 

 ונרכזת יכ שונא המ 'גרת  (n n "onmרב המ

ín + יב לאיד) ומכ אוהו הייחא]* .אשנ, 

 יביחב עיייע שנ רב ל"זרד לצאו שֶנָא רב (דועו
TP y נ"שו (ח"יק .םש) שנ ינב ץובקהו (eyp 

 'ורי .ב'כד א"פ יאמד 'ורי  ^3ynר"כיאו :ה"סד ב"פר
"nn NÉ ינב ץובקח דועו פ"פ ר"בו השפחנ 'פ 

 ףלא תפסוהבו 'ו ,'כילשמ 'גרתל .י"כבו ^ ,ב"ס 'ילהת
[jw (^p. א'ח) אשניא ,אשנא ,שנא ע"ייע שארב, 

 השא תיב b^ אָשְנ יִּב ,השא א"לב (b^ אשְנ
 Haus, Abstammung שיא לש ven ונייה

der Frau, Schwiegervaterלש ויבא תיב דועו  

 ןיפתושה 'פב üterliches Haus des Maünes) שיא

 ja ארבג אוהה (C2" xu הדשה תא אלו 'מגב
 לש הדשל ךומס, b^ ('אשנ יבד ארצמא אערא

vonול היה אלו  vonbםא יכ םינב  .Cnu3 
 תונהוכ ויה םא (ה"ל 'ומבי) mms העברא 'פד ג"סב

 והיישנ יבד המורתה ןמ ולספנ לארשיל תואושנ
 חכשנה תיב 'יפ ב"א) -- .ןהיבא תיבד המורתמ 'יפ
 ןושלמ םהיבא תיב תוחכוש תואושנה םישנה יכ
 .ילמע לכ תא םיהלא ינשנ c» (Wax יישארב)
 ותוא ארוק לעבה יכ השאה יבא תיב רחא 'יפ
 (יתשא ma 'מולכ ןכ
 תיב ונייח אשנ יב יכ וניבר 'יפכ אוהו רקיעה אוה
 שיא לש ויבא תיב ונינע דועו השאה תחפשמו
 ילעב ונתנש ללכ eb" ךשמהה pip יפל לכהו
 יכה רתב ד"א יפל יכ ארצימא ה'דב ב"בב 'ופסות
 ג"הכו וימח ונייה אשנ יב כ"א אתווחא ירמא (ב"בב)

 י"שרו וניבר ררגנ וירחא רשא ה"מגר 'יפב תמאב
 יחא ירמא יכה רתב סרג ויבא תיב :אשנ יב 'יפש
 ירמאד 'כיאו ויבא אשנ יב 'יפ :ג'כ תבשב לבא
 | י"שר 'יפ א"ער ו"נק תבשבו ,'ופסותבו ש'עו וימח

2 ws ןוכנל ייאדכ )3 = .ביבל י"כב הימגר ייפמ קתעיה. C הישנ יבד ג"ונבו יורו פ"א ם"ש. n» (!ייפב  n/aי'יכבו  

 יפב ליהתמה אשנ 'עש שמשכ רורב זיכב לבא י"בב אלו עיפדב יג אש ךרע cóv רבדה תמא (+ .ס"דב אבוה יישר

 LX) ,א"חל אובמ יייע) א''צרה יצינינו סופד ךורעב p  ספדנש 125 טח יעב םהש םייסו ןיחא יד ךומסד 'מגב ץלוחה

 = םיכרע יגשמ םינמאנ Duy xw יל הריעאו ('ג) אש יעב רפסה ףוגב mn הלחתב היה דיילו יבו יא ויו vna כ"ג ייאדכו
 רילו ya י"כבו ויופדב (יב .אשנ y יציניוו 'פדב אוהו א ש cy לע וניבר זמר D'3: 'וחנממ ןויצ ןינעב 'ב סלע יעב ('א
 - 'על qoas ומצעל ול man קיתעמ הזיא קפס לכ ילבו אש יעב ומו קמ הז ל"זו יא אשנ סויסב BUS y םדוק ייא
 ןיקיתעמה לעו 'א אשנ יע moa הספדוהו המינפ ןוילגמ הרעהה האבוה כ"חאו אש יעב ומוקמ רקיע יעה הז יכ 'ב אשנ
 ya וסיפדה אלש וז אל יכ הטומש ידיל םהירחא םיסיפדמה ואב ןהידי לעו אכהל םתהמ וקתנ רשא לע pun תא ןתיל
 וקיתעהש ילכמ תומוקמ ינש לע ורבע רייבו ב"ה ט"ק רי יבתכ ןכו אש יעב והוטימשהש ושע וז ףא (ו"ופדמ ץוח) אשנ
 יעב אב טינש תנש איליסאב וא גיייש תנשמ onm םא יכ איצרה nim" 'פד ול היה אלש ביר םגו תוכיאה בר ךרעה תא

 Oy םדקמכ ומוקמ לע yn הז בישהל הנשויל ךורעה רדס תרטע mna תעד ןנוח תרזעב e" שייע תועט ידיל יב סלע
 עבטמכ ונפא 2 ובשייל הוצמו אש יעב םג v2 הזיאב ןושארה 'ציניוו יפד לש 'עה הז אצמנה ןייעל ךורע די יבתכ ילעב
 ןמוקמש w^ ו"ופדבו ךמס תואב ןוכנל וניבר תטיש יפכ (cz יא [אש] ND 'ע ררסנש ךפיהב אמגורו --- ל"ז וגיבר עבטש

 .ש"מו 'ג אס עיייע wm קיתעמ הזיא תפסוה וז Da ןיונ יעב



(Heirath, Hochzeit, Eingehen der Eheכ "ומבי '. 

 ןיאושינה jb .א"י םשו ןיאושגה ןמ rv 'ובותכ

mא"ס 'ומביב . "Dג"כ 'ומבי  .ב'עס ח"י , 
 ב"עס T'D DU היאושינב האונש 'יאושינב הבוהא
 ,םינושארה ןיאושינה Y 'ובותכ ,תויקלמו ןיאושינ

 DS יאושנ :םשו

 חור תחיפנ ןינע ףשנ םע ףדרנ st בשְנ *
Gwehenוב תבשונו תינופצ חור האב : 'ג 'וכרב , 

 תובאבו םשו ,תימורד חור וב הבשנש ןויכ .יכ 'ינעת
Yתובשונו תואב םלועבש תוחור לכ וליפא זיימ  

 לַעָפְב | ,('כ דצ ימוי (^D ם"ש י"כב 'מויב n'5 וב
 י"רתבו אָבְשנִמ 'לקנוא 'גרת S א 'שאיכ) תפחרמ

caaםשו .ןיבשנמר 'ב ,ב'ל  yb mew ^ 
 ה"כו א'עס ר"כ "נעת ama תבשא לעפאב
 ט'בבו Npr בשנו חורה .בישמ :ה'פ מ'ב ב'עס
 PR QI "נעת ם"שב "סופדבו ס"ש י'כב
 וניברו כ'ע בשנ ומכ אשנו י"שריפו אקיז אשנו
 ע'למ אשנ yb רטאמה שיר קר איבה 'א בש 'עב
 hervorkommen םש zn" רשא םוקממ אצי לי
 סרג «CX סישב) ,ר"כ 'ינעתל ^n 'יפב יכ היארהו
 ע"ייעו א"ער ד"צ 5'2 תֶבושיִנ הזמו — Sp אתא

 '.וניבר 'יפו יינ 'ב ףשנ

 ע"לבו) תשר b" אָּבָשְג ס"לב ("Nu =) בשנ
 Netz, Schlinge) (תשרב דכל <> לעפה

 .('ןיבושינ ןיסרופ ps (ינשמב :טייע ק"ב) הבורמ 'פב
 6היפ מ"ג םילעופה תא וכושהד הדגהב

2"D231ונותכב 6הש אה תא אשונה 'פד " 

 דימ יבצכ לצנה .תותשר ^5 יבשינ אנלידג 6 ג'ק)
 .אבשינ ןמ איבט ךיה אצפתתד nn (n" 0 ילשמ)
 pw ילשמל 'טישפב ה"כו פ'למ אוהו ה"יחא]*
 'גרתב 'יאדכ אבשינ ל"צו אכשינ ס"טב ג"ונבו
 יפסותב ס"טב ןכו .םינצ תקתעהל 'ה ,ב"כ ילשמ
 ייבשנל ל"צו םיפשכל ןניקתמש ינפמ 09 ט"פר תבש
 )21 מיקוצ) 'פריא י'כב ןוכנל ה"כו ןיבשינל וא
 תבש 'ורי .ןיבשינל ןתוא ןיעינצמש :'צ תבשבו
 אוהש לכ א"ער ב"סד ג'פר 'ציב 'וריו 7^1 ג"יפר
 םיבשנ רסוחמ וניאשו הדיצ רסוחמ םיבשנ רסוחמ
 תודוצמ ןינע אוהש רורב ירה הדיצ רסוחמ וניא
 — [אבשר yvy דועו — ל"נה ב'בב ה"מגריפב ה"כו

 בצש (אְּבָשיִנ — בשנ — אשנ*

 תערה תרבעהו תייטנ ןינע עיִשִה ליעפהב אָשְנ *
 die Gedanken Jemandes רבד הזיאל

(enkenאס ע"ייע  Y 

NUUS DNO) NUI:מ"למ)  se;ראות םש  
 דועו ומעלו וטבשל שארו םמורמ שיאל

 ינש תיב ןמזב הלודגה הבישיה ישארל דובכה םש
(Fürst, Nasi, Patriarchוהובישוה דימ .ו"פ 'יחספ  

 ייחספ 'תפסות ,םהילע אישנ והונימו שארב 6505
 : ב"ל 'שודיק .אישנ ללה תא wb םויב וב ד"פס
 ys" .לוחמ ודובכ ןיא ודובכ לע לחמש אישנ
 לאילמג םכח ינב ןועמש : ו"ק םשו 4^ 'ובותכ
 םידמוע םעה לכ סנכנ אישנהשכ :ג"י 'וידוה ,אישנ
 שארבו אישנה שארב .ו"ט "ינעת ,'וכו ד'באשכ
 : םיאישנ ויה םינושארה ב"מ ב"פ 'גינח ,ןיד תיב בא

 "לוח האישנ א"לבו C ןיד תיב ת ו ב א םיינשהו
gruתבשב :'ז 'דהנס  Yapוניבר 'יג יפל א"טר  

 Unam יורי איישנ .ur (my ע"ייעו) שטב 'עב
 םשו .איישנ דיבעתמ אנא ןיא ד'ע ז"עד ב"פ

 אישנה הדוהי 'ר הנשמה רדסמ הדוהי 'רל דובכ
 םשב ראותמ לאילמג 'ו לש ןב ונייה ונב ןבו
 ןבו 'א איישנ וא האישנ qmo הדוי ^ דובכה
 האישנ qmo mmm 'ר sepa הדוהי 'ר הז לש ונב
 י"הבמב תעדו םעט בוטב הז לכ לע "ייע 'ב (איישנ)
 .הדוהי 'ר 'ע ה"דסב «Tw האלהו QW ף'זרהמל

nלבבד תוילג ישארל דובכה םש האישנ  "y 
"ownוא תיבו .האישנ יבד הינתח ןמחנ בר .,ד"כק  

 ב"עס ד"מ bw" האישנ יב ארקנ אישנה תחפשמ
 ט"פ 'יאלכ 'ורי התוישנד אתיב א"לבו .ח'כ יליגמ

abs3 'ובותכ 'וריב ל"צכו ^pהילד  , ^vהאיפ  
mא"כד . pwז"ע 'וריבו אתוישנד  Yeב'מד  

 תבש v" ,אתואישנ ומכ אוהו .אתישנד 'יגה ג"ע
 ארקנ אישנל תונמתהה םגו .ק"פ ר"ב ג'ע ג"יד 8^3
 ןומרג ןירשד הריתב ינקז ,ג'לד ve 'יחספ 'ורי ןכ
 וגהנ א"עס Yn תבש .אישנ הינונמו אתוישנ ןמ
 עיייע) יוכו ךתואישנ m + ג'ק mns ,ןתואישנ
 ר"פ ר"דמב .תואישנ ירדס ול רפמ :םשו 63 פד
 ונמנשכ תואישנ ןושל CD ,יד DD" אשנ שרד

 — ]*«: שדקה תכאלמ לע תונמתהל

nes תחיקל pmpo w» ןיִאּושיִנ quw: 
 לעפמ)  wb(תאשיִנ ,תאָשְנ לעפנב

 .אתוישג וא התוישנ ל'צו אתוושנ סיטב םשו )? .דיב בא םהל םינשו גיונבו סייש ייכבו יוריבו ילופאנ 'וינשמב ה'כ )!
 הייכו ןיבשנ (.יו (mm ימגבו 'גשמב 'וריבו ןיבשינ ןוכנל ב"עס iem qni ינשממ ןויצב לבא םיבושינ ילבב סישב היכו (5
 ןוילג yr mna" ייפבו יישרב 'מגב .גיכ ביבב ןיבשנ היכו (.ט"פ דצ ק"ב סיד) םיבשנ םינשיה יפרה לכבו ^D ייכב

 ,ויופדבו י"כב ןוכנל ה"כ (+ imo preme ןיא .זיטק ccu 2^ יינעתב סרגש י"שר לע זמר לינה קיבב סישה



 (N&) — apmoicys "b 355 Cp m5  הינואמ
 = אנדלינ חלשת אל 'יפ ןדלג 'עב ךורעה לעב
 "יחספ תכסמבו ("שוטנת אל בותכ תואחסונבו
 —  טושנ ארתב 'סמבו אתלבנ טושפ 'ואחפונב בותכ
 .(תופסותה ילעב םש ובתכש המ «y אתלבנ
 טושנ ךורעה à^ 'ופסותה ואיבה םשו ה'יחא]*
 .ירבד תא !ON ש"ע טושפ ומכ יוהו אתליבנ

wmתוביתב תופסותה ואיבה  "ym,0 "טושפ ומכ  | 

 || בתכש בוטה b^ בזעש וניבר לע השקת אלש אחינ
 «3n טוש פ ת א ל !שוטנת אל] p^ ןדלג 'עב
 - תופסותה ינפלש הארנו שוחיבו שושיג ןינע ןאכ

nmnהז לעו טושנ םגו שוטנ וניבר "יג ןכ  na 
 .הארנו .ע"בשפהב y" תויתואה ןיפלחתמ"ימעפ בור
 < ב"ג "יאדכו שוטנ וניבר בתכ היה 'יחספמ ןויצ לעש
 = .שוחיבו שושיג ןינע 'יפ הז לעו "חפפב n'3 "פב
 < (rühren) ןוריר וא ששממ 'מולכ, ב'נש ק"העב 'יפו
 ques ףכית יכ שוריפה mb וניבר אבו "א"לב

^w empגכ הליבנ וא) אתליבנב ךופה 'יחפפב ". 
 .ןויצ לעו .שוחיבו שושיג pip תמאב הזו (ח'ר
 י"כב תמאב "אדכו טושנ "ג וניבר בתכ ב"במ
 )0 (NT "מ ו ש b ומכ, יפה Dy ב"בב ה" ט גר ^8
 יפ בותכ היה הלחתב יכ ל"נ דועו ,(סיש ייכב
 333 וירחא רשא ה'מגר "פכו טושיפ ןינעב
 / . טושיפ תלמ אצמ רחא רפוסו xo 'יפב ny לכב

 .ךפהב וא שוחיב ודצב בתכו שושיג שבושמ תועטב
 אב כ"חאו שושיג ודצב .בתכו שוחיב שובש אצמ
 | ^p תפחדנ טושיפ הרשי ^« neus ןוילגמ
 .אוח ןכ יתרעשהכ םאו .לע לעד ןויכ אתשבשו
 ןויצ כ"חא was .איבהש ןוכנל םיאתמ זא
 ושפת אל 'יפ םש רשא ןדלג 'ע לע זמרו שוטנת

[pm — | 

  TU2תכישנ ןינע .מ'למנ  jeלאשוהו 5
j "ren םשו רקיעה ךש (beissen, bezinsen 

 ה"יחא]*  i^nבר לבא (תכנ א"לב ןכו) רקיעה
 ךלה וכררל : Moeהביתב רוסי  msתשו תחא

  smבו .א ,א"'ח אובמב יתרמאש ללכ יפל
 [ךיראא '5 ךש

 * D*202םדוקה 'עמ הבקנ ראות) 0060868 <
 ב'ב 'תפסות .'פ מ"ב  mb Tbוז ^^

 :ךושגל הכרד 'יפ איה תינכשנ /

 תינכשנ * As זינשנ

"y ny vOvןיפושנח ןה ולא פ'פב (םינפב  
Ge cmo)אבה  sen mmm 5pהילע  

 ה"יחא]* ,הנוז היוג החפש הדנ ז"גשנ םושמ

 : ו"ל ז"עבו םש 'פסות Uy" ןהכ אוה םא הנוזו

 רוצקה דוע N^ ס"שב תומוקמה ינשבו .םושמ ה'ד
 y""/ שיא תשא היוג החפש TD אוהו א"ג שנ

 — [םש ז"עב י"שר

 Ammoniak) )5,25 ע"לב גכ\5ע: פ'לב) רּודָשְב

 (א'עס D'C ייטי) וזחאש ימ 'פד תואופרב !

 לש הניערג ('אקתסיפ b^ רודשנד  אקתסיפ יכ
 רודשנ  תויח ל ןהש אנדלנ ןירוקש ירפ
 ה"יחא]* .(?ו"טנאימא םירמוא שיו ק"יינומא

^b» pomןושאר  n'3פו ע"לב אוהו י"שריפב ' 
 סואינילפ y" האופרב תולוגס ול em קאינומא לס
 Similis est colore alumini כ"ג רמא DU 5 ,א"ל

 -hammoniacum (ammoni קיינומא חלמ 'מולכ

aeum)א"לב ארקנש חלמל הארמב המוד  Alaun 
 Amiantus alumini similis רמא (א"ל )55( א"מבו
 ךורעה איבהש א" יכ 5:55 ול המוד םוטנאימא
 תביתכ רקיע ןושלה טפשמ יפלו .הזב הז ופילחה
 — רודשינ "יא 'יטיגבו רדושנ וא רדשונ הלמה

 — [רודשנ םש דועו

Am ע"ייע Spannader 1*3 ףוריצב אישנ I3 % 

syn) = mv»ולפנש ןירוריפ $5  ע"לב  
 -die Brod )9^ ע"לב רשנ לעפמו ץראל

die abfallenden Brosamenארוושנ  

 B^ רב כ (ב'עס אייק ייחספ) אתוינעל השק אתיבב
 קר ןויצה ^5 ow ה"יחא* לבב עב
 ןויצו .הרעהב ש"ע יתמלשה ויפ לעו שוריפה
 םש ןילוחבו 'ב דקנ 'עב וניבר איבה inp ןילוחמ

"aפ"שבו וניבר 'יגכ וא הראשנ וא ל"צו הארוושנ  
 רועו הכוראה הרבהה םוקמב pum ארוושנ םיחספ

yyא רשנ '] 

(krummen, 

die Haut abziehen רוע טשפ ^b p'5» DU 
 'מגב םיחספ יברע 'פב (ש"ע ךורעב א'עבו

 'פד | ג"רבו Gn inp םיחספ) יוחמתה ןמ "פאו
 לוקשו אקושב הלבנ טושנ CUp ב"ב) ןילחונ שי
 אנרליג שוטנת אל .שוחיבו שושיג ןינע 'יפ ארגא

 pe? 1369 s'n סרוללואוו my )? .רוזנעצה vy הנשגו זיגשנ תלמבש ליימיג anm רקיעה וניבר ייגו תיתוכה גיונב (1
 (ow) ב"ה יזכב «m )5 .אתקסיפ ו"ופדב )^ .םש ריפדב ןוכנלו אתקספ יעב (5x2 םסרב יעב היכו )5 .ותלוגס רפוסי
 o יתוריעה רבכ לבא )5 .וטניימא ימאו ר"פדבו וטנימא 'ציניוו יפדבו דיל י"כב וטימא טק "33 ,ומאימא ג'גו יב יא ויו
  וירפסה ייג יכ ומצעב ב"ר בתכ שטג יעבו טושפ ייכבו שוטנ ג"וכב )7  .א"ס יפכ ךורעב ל'צכ יכ 6 הרעה ג"צר .ביחב

ausשוטנ איה . 
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 המישנ לכ by s'eb ר'בדבו ^51 וארובל סלקל
 :ז"ט 'ליגמב םשה ןכו .'וכו הלעמ םדאש המישנו
 .ל"נה 'כוס אָמָשְנ NDU ס"לבו ,'וכו nns המישנב
 y" 'גרתבו כ"כ n .לאינד (ve תארוהב דועו
 : ג'מ 9 sm 'וכרב "ייעו «nep מ"לבו ןמגרותמה
 עיייע mu :'כ 'מוי :בינק +:ג'יק תבש :'ס
 ומ PAS גיגה S23 2987 ינעת ..ז"י ה'ר שפג

 .'ה ז"ע itp .ח"ק :ג'ק :םשו .א"צ .ב'ג 'דהנס
^neט'צ  : muונינע דועו .א"ל  "mnחכו שפנ  

 וב היולת המשנהש רבא א"ער ו"מ "ובותכ ינויחה
 המשנהש רבד 7'4 ז"פס ק'ב 'ורי ב"ער א"כ ריזנ
 המשנהש תקזחב ג"ע ח"מד ז'פר "טיג 'ורי ,וב היולת

mn3 [ — 

^y» DU *שנ ע"ייע :'כ 'וכמ י"מ י"פ , 

D'U3הרש שחכתו ונדמליב (אָשְנ ע"ייע ואש  
 תא וניתובר ולספ ןאכמ )09 .אריו 'וחנתב)

 ןה תושרד רתיו ה"חא]* .תודעל םישנה
 : ח"מ uh 'וכרב y" םי ש נ ןינעב יאנגל ןה חבשל

Ropeגזל בול  dכח חי קומיק רז .יליגמ  
 .א"כ mb" ,ו"טק מ"ב ^im 'טוס sx "יטיג : ז"מ

p uxירפוס ,ז"מ ב"פ תובא ט"מ ז"פ 'ורהט " 

Yeeע"ייע דיחיב תואמגודו  [mw — 

Morgen- הלילו pv בורעב ny (ןינע ט"למ my 
  dümmerung, Abenddümmerungלעפמ

 תפיאש p CAS^ עילב ןכו בשנ Dy ףררנ 8.
 6יג 'וכרבד ג'רב (הלילו םוי ףשנ תעב רשא חור
 אממי ףשנ אממי אתאו איליל ףשנ ווה יפשנ ירת
 בויא) ויתומצע ופשו ,ךשוח ןינע 'יפ ,איליל יתאו
 ניתכב ה"יחא]* ,יהומרג וליבקו ann (א'כ גיל
 וניבר "יג יפלו יומרג ןיפשו anna ג"ונבו יפשו

smירה ז"ט ,ג"י 'ימרי 'גרתב ה"כו ףשנ ןינעמ  
 רקיע לבא s 'ב לבק y'"y bsp ירוט ףשנ
 חור תפיאש ןינע אבה 'עמ «se אוה הלמה תרזג

"yבותכב ה"נכו -- ה"צוא טשריפ ' N^pב'עס  
 יבכוכ n) /3 בייא) ופשנ יבכוכ 'גרת :ףשנב יתמרק
 איליל ףשנ וכפה (וויעל לצא mn י"כב) היקרוב ףשנ

 יס דב יםש

nes - לֶשְנ דצש 

(abwerfen הלפה pap e ע"לבו eon) otis» 
 ליאשמ ליעפה « (UD me aוניבר איבה

 now) oum .יתופסוהב ש"ע 0« לש 'עב וכרדכ
mob ^v0^ 37 ןאכ רמאנ ג"ע א"לד ב'פר , 

Cnךתיז לשי יכ 05 יחיכ פש) ןלהל 'מאנו הלישנ  
 . . הרישנ ןאכ ףא הרישנ ןלהל 'מאנש הלישנ המ
 «n bw" ןלהל רמאנו Cn "3? ןאכ רמאנ
 ןאכ ףא הכמ ןלהל 'אנש הלישנ המ Cw c םש)
 . ,ותמ םירבא תלישנב :םנ יכ 'פ ר'להקו .הכמ
 תלישנב )"5 5^ יבדמב) ןלהל הרומאה :ne המ
 [םירבא תלישנב ןאכ הרומאה הפגמ ms םירבא

Dt;מ"למ)  ovi» b'55ע"לב ןכו  pay esתפיאש  
 אירבהש הלוחל לאשוהו hauchen, athmen חור

genesenםשהו  

 ינויחה חור תפיאש אתמשנ ,אמשנ א"לב ,הָמָשַנ
Athemzugתלכשמה שפנ דועו  (Seeleןשיה 'פב  

 תניש המכו 6ו'כ '30 יארע תליכא ןילכוא 'מגב
 'שארבבו 6 א"צ 'דהנפ קלח שירב .ימשנ ןיתיש סוסה
 יתמאמ יברל סונינוטנא לאש (ד'ל ה"ל תשרפ הבר
 DW ומא יעממ אצישמ ל"א םדאב תנתינ המשנ
 אלא חירסי אלה םימי 'ג nop אלב רשב ow ול
 ועייסמ קוספה הז םג יכ יבר ול הדוהו דקפנשמ
 הרמש ךתדוקפו ידמע תישע דפחו םייח
 יב המשנה תתנ יתמיאמ ('(ב" ^ ביא) יחור
 המ ('אייח 'ר ל"א ג" ר"ל 'פב .('ינתדקפשמ
 noy (*ךדי  תבהיד התנע jp ל"א ('דיבע ךניש
 היפאב יקור vw (E) ר"קיובו :"תמ שניא
 הלפנ הכיא תלגמב .('אמשנתמ אוהו ןינמז 'ז

 6 ארידנפ j3 ושי םוש מ היל שחל (' תרטע
 ה"יחא]*  .אפרתנ 'מולכ ותמשנ הרזח 'יפ םשניאו
 מ"ד ב'פ ז"'ע 'וריו ד"ע ד"יד 6^7 תבש 'וריב ה"כו

vy(הרידנפ ןב) ארידנפ ושיד הימשב היל שחלו  
 ר"כיאב ה"כו ו"יתה תעלבהב לעפתא אוהו .םשניאו
 pen pw יובותכו 'יאלכ 'ורי ,אמשנמ תאו ולכ 'פ
 .עירפב תמשניא 0727 א'פ 'שודיק 'ורי ,תמשניא
 (רחצצ) אמשנמל תא יעבו .ג"צ כ'רד 'תקיספ
 ר"ב לקב דועו .טעמ חור ףואשל p^ [דחבצ ל'צ]
 ךירצ םשונ םדאש המישנו המישנ לכ לע ד"י פ"ס

-Caufathmen, sich erholen, 

 ךתרוקפו ומ ףרוצמו (יג ,זיכ בויא) יפאב הולא חורו ןוכנ ילב קופפה אבוה עייפרשבו ט"ק י"כבו ר"פדב ןוכנל הזכ )!
omרהנסב )* | .יוגו ךתרוקפו קוספה ףוס קר ירהנסבו חייל זמר יי יישארב יקליבו םש ר"בב ןוכנהו ' ^wש"ע םייונשב  

 אוה דימ חלמ אלב םימי יג רשב nen סא לשמ ר"בבו nón אלב םימי השלש num רשב לש הכיתח רשפא :םשו
 טק יייכב ןוכנל היכ f)  .הבור : ב"לד טייפ ייאלכ יוריבו .הילד ב"יפ יובותכ יוריב ה"כו הבר אייח ^ ג"ונב )? ,חירפמ
 :הדיבע איה המ ךניש (ייה) יאה םשו םש 'וריבו ךינישב תידבע המ ר'בבו רובע סייטב ע"פרשבו cip ימא יפדבו דיילו ויו

 .ךעבצא ,ךתעבצא 'ורוב (5 .תמישנתיא ר"בבו םשו םש au היכו )5 םישנימ "Dun (WIN עבש יפנאב יקור ג"ונב )7

 ושי םוש מ 'א ויו ייכבו (רוזעצמ קחמנ םשו) vm דילו יב ו'ו י"כב m5 ( .ייל ונינפל (5 .טיפ ריידמב 9 דועו

 ,םוש קר ישמאו ליסאב יפרבו ירצונה ושי םוש םשו "anim יזיפ 'פדב היכו ירצונה



"4 1*3 01 

MeV 

395 mp? 
 .*,m s'531 ע"למ ץראל הליפנ ונינע) רֶשְנ *

NU ס"לב ow םשהו ab- herabfallen 
  (das Ab- Herabfallendeיוריב היכו .'י) 'כוס שארב

 .רקיעה רש .רשנה ינפמ היתחת וא (: ב"גד א"פ כוס

 "חספמ וניכר איבה םשו 'ב רש ע"ייע ה"יחא]*

 .ו'נ ; nג"ונבו  wwב"פס 'יחפפ 'פסות ץובקהו

own הרישנ טשפומה םשהו muss ןילכוא (3) 
  n5תרישנ  amm.כ"ד ז"פ האיפ 'ורי  "m'טורת

 ₪ימד ביפר 'וכמ 'ורי :ותרישנב + ד"מד ו"פס .₪

 -- [רוושנ ע"ייע דועו — ,לשנ ע"ייע

 תוכלמל לאשוהו עודי ףוע םש מ'למ) רֶשְנ 1
(aquila רשנ היה םהילגדב ןמיסש cow 
C2 גז 'עב ^p רבכ רשנ .'ושפתו תקרמ אב גוז 

 'יפ י"פע אוהו ה"יחא]"  nmלאשוה דועו .ש"ע
 יהטימה רשנל  Greif'פ ר"להק הזו « Cרשנ :ימ

  ovaהמלשל היה  mmןישמתשמו — 'וכו וילע בכור
 ופקות ןמיפל םגו ףּועה הוכג ףועה הז תרוצב םיכלמ

 רשנ תופועבש ךלמ : ג'י 'גיגח  symידימלתל ראות
 רשנ ע"ייע םימכח  (UDד'ע ו'טד א"פ האיפ 'ורי

 א"סד א"פ 'שודיק 'וריו  OPןמחר אוהש רשנ אבי
  om'ר ילשמ 'קליבו  vopnnאוהש 'וחנת םשב

"y האמוט ןינעב רשנ ינמיס ןינעבו — ינמחר 
y'"y ב 'שרפ' n קרפ ינימש ארפס .א"ם 'ילוח 

  on) pe[6א'יש —

 לצא לילא םש ;-> ע'למ 53 םדוקה 'עמ) רֶשָנ 2
 -arab. him םינפכ 'ייע ראימה לש םייברע

(arisches Gótterbildמגב ז"עב ק"פב ' mvתחלגת  
 תיב איברעב שי ןואג p^ איברעבש אירשנ (:א")
 ןידגסו noy קוקחו ןבא הב תיאו איה ז'ע תיבו

noג"הב איברעבש ארשנ ג'הכו ה"יחא]*  
 ןואגה p^ יפלו ארשנ  ג'ונבו ג'ע כ"ק ז"ע 'לה
 דבענה לילאה pw לע הנוכי ל'נה ז"ע תיבש ל"י

bunהרוש דמחמל ןארקב רככ רכזוח רשנ לילא  
 יב 3, ,eel 2 3 |Jb 335—315 א"ע

em 2% 32 eye Y o,םיזורחו 7-5  
 .ךוכ wo ע"מ) רעללימ .ר"ד 'חה ןוכנל איבה הלא
 ןקרשמ ר ס ג : תיראימה תבתוכה רואיבל )601 2
 p" הז יברע לילא תורוקו ש"ע ןברעמ רסנו
 םעלרעפו 6 הרעה 363 wn דמחמ mn" רעגנערפש

 -- [100 ש"טע

— m: 
 wegblasen )^ יו'ט תומש) מ"לב mus לעפמ) ףשנ

 y" רקענ ולאכ ומוקממ קותנל לאשוהו
 םשה הזמו weggeblasen, entrückt sein חור תפישנ

 Spreu d. h. was weggeblasen wird) תפושינ

iuורבחל תוריפ רכומהד  vsוילע לבקמ (.ד'צ  
 ףושנש שקו קבא ןוגכ 'יפ האסל (' תופושינ עבור

omייפש (.ג'כ מ"ב אפתשנימד הז ןוגכו ('ומוקממ  
 היתכודמ ףושניל אל יאו הז ןוגכו ,אפתשומ 'עב
 ב"א) — | ,(א'עס 7( יליגמר "רב תו מ א 7
 היארהו ה"יחא]* (תואחפונב בותכ תובשינ
 "יאש 'ירפסה 'יגמ בשנ ףדרג ףשנ yb ותרזגש
 y ^b' ועברו mp3 ^an םוקמב תובושינ

mvףש 'עבו 'ט ףש ע"ייע  ^ ^bוב ןיפושינב  
 אל יכו כ"פ ר"דמב חור הפאש ומכ (:א'כק תבש)
 שירבו 'וכו וחור אצויו וב ףושנל ךאלמה לוכי היה
 לעפתאבו .שחנכ אמע ףשונ היהש ןמה ה"תסא
 y'"y אפשניא : ד'נ 'וחנמ -- ליעל "ייע ,ג"כ מ"ב

— [ne^ 

 ,Waffen ןייז ילכל ראות םש וניבר תעדל) קשְנ
Rüstungצמא ר'למ ד"עפלו ' noscaהדעצא  

(Armbandרב אנוה בר רמא ) היסומנ יאמ  mnm 

 ןייז ילכ ונודא ול הלתש p Grm^ 'ישג) יקשנ
 ישארב) ימע לכ קשי ךיפ לע ומכ ותונקל םוש לע
 ("o לזרב קשנ (my ,ימע לכ ןזתי 'גרתו )8 אימ
 יעב p (B n'y^ יילהת) תשק ימור יקשונ (ז'כ 22
 'צמא ר"למ אוה יתעדלו vy ה"יחא]* .סמנ
 DN! Sehnalle, Agraffe, nusca 'צמא ר"למ וא ל"נה
 י"שרו ותושרב אבש ןמיס היה דבעל הז ילכ הלת

 — [םתוח "5

pe»ןינע  qu pumהקישנ םשהו מ"למ ףוג לא  
Kussםוקמ ותואב שמשה תעיגנל לאשוהו ) 

 6 ויכ יטוס) «p תרמושו הסורא 'פד 'מג 6 ףופב

 הייחא]* | ,רקיעה קש sm םולכ אלו הקישנ
 תואמגודה iun ש"ע 'יפ ילב ואיבה 'א קש 'עבו
 ה'כו אתקשּונ ס"לבו .ותליאשהבו ותארוה םצעב
 | — [האנפד אתאקשונ ץובקב 'ו 25 ילשמ 'גרתכ

 ןיבא 'ר ב'עס א"כק תבש (פוקמ «?n הָאְקיִשְנ *
 ןמר ג"ונבו ס"ש "33 ח"כ האקישנמ

 ו"כ ,'ה סואינילפ Massice רפכ אוה ילוא איקישנ
"yואיבה 395 רעיוביינו 985 3 ה"ח טרעננאמ  

 ,ושריפ אלו

 תובשינ ספדנ תועטב ww ס"שבו תופשינ ידי תחת רשא י'כ היימגר !nel תופושנ € ם"ש י'כבו mew xa י"כב ('
 יליגמב )3 .בשינש םפדנ ינליוו םיישבו ףושיגש שק paw היימגר ייפב היכו (? .תובושינ 'ה םיש י"כבו ס"ש סופדל הושוהו

 .וניבר a3 יליגמל ד"ל p'w ייכב לבא א'ער דייצ 'הנסב ה"כו ידימרג .סמג ע"ייע היסומינ עיפרבו טיק י"כב היכ (+

vi33 m» )*ע"פרבו  D'b5יב גז עי"ייע (* .שארב  myn5 . 
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 יינשי יופסות ביג ?y" ךורעמ היגהל ךירצו שבושמ
 י'שרל סחוימה i nmm" ןכו €" לכב ^n 'מויל
 'פ ר'להקבו קתרנ y "web" קותשאינ ל'נה ר'בב
 בורקו וקתרנמו וקתשהמו ולטרעמ 'יגה שמשה חרזו
 דחאו וקתשנמ ולמרעמ «xin היה הלחתבש רבדה
 וקתשהמ תועטב המינפ אבוהו וקתרנמ ודצב בתכ
 דצ כ'רד 'תקיספב רעבאב ש"ר ש"מ 'ייע וקתרנמו
 בתכש םשכ ול שי קיתשנו .ו"פק דצב םשו + ו"פק
 ךותב ןתינ אוהו pns ong (n i^ nn) םש שמשל
 המ יפלו ^j רחא ו'יוב מ"כב וניבר ^31 .וקיתשנ
 לבא הפי הלוע קתשופ ל"צש קתרנ 'עב יתהגהש
 ל"נה 'עבו וקתשנמ'ט'ק י"כבו וקיתשנמ ב"ה 2 ייג

sam]יג כ"ג ' UAתפסות ' ovoיפ י"שרו .ש"ע  
 pei" יקשנ תלמל והושה ילוא תעבט + קיתשנ

 — [םתוח 'יפ םש רשא :5'2

(wehen, blasen מ"למ בשנ ומכ א"לב 20) 7&M 
 םימ ולזי וחור בשי 'גרת  ommזימק

"53 nns? אימ ןיחלז היחור ביתני, O^ 
 Ap יילהתל 'גרת y" דועו spy לעפב םש 'גרת
 ישארבל 'א On" ל ע פ ב s" דועו ;'ו ,ו'כק :ז"ט

 -- erts יירבדל :'ב א

 Weg) ליבש b $m^ מ'למ) אּפְביִתְב ,ביִתָנ *
 (תומה) אוה ביתנ :'ח 'ובותכב לאשוהו

 י"כב rb 'א ילשמ 'גרתבו תישארב ימי תששמ
 .ןוהיליבש ןמ ג"ונב ןוהתביתנמ

 ןעבש הכבתנו וכעבש וזיע לש דירי) אָרּבְתְנ
 (: איי זיע) תחלגת םוי 'מגב ז"עד ק"פב יכב
vv ^nןה . n^n]י"כב קר י"כה לכב ה"כ  

 ומצע 253 ' אוה (אכבתנ) הכבתנ ^T ב"ה ט'ק
 ינפּב y' ונשה ריפדבו) ארבתנ םימעפה יתשב ע'פדבו
 וכעבש ארבתנ ר"א וכעבש הכבדנ ג"ונבו | ,(ומצע
 ('בבדג) וכעבש דירי אכפיא ינתמ אעדרהנמ ימיד בר
 ירמאד אכיא b^ ם"ש י"כבו יכב ןיעבש [הכבדנ ל'צ]
 וכעבש הכבדנו יכב ןיעבש דורי : םשו ג'הב ייל ןכו
 י"כבו וכעבש דורי יכב ןיעבש הכבדנ 'וכו ימיד בר
 ל"צ] (ךדי) N^ (רסח ףד אקילייגנא 2 ץבוקב) ps ייפ
 והל ינתד אכיאו יכב ןיעבש אכב תנ וכעבש [דירי
 "m 'יג םע הלוע וניבר "גש האור ךנה .אכפיא
 םינבא תרוש ךבדנ ומכ b" אכבדנ יינה py" ילואו
 םרחנו רבשנ 'מולכ יאנג 'לב אוה ארבתנו ע"ייע

smג"הבו ס"ש י"כב 'ילו קיתעמה הזיא תפסוה  
: sopa) 

Ny») — oe 5 וצש 
 םימכח ידימלתל ראות אוהו 'א רשנ ןינעמ) $2 3

(Gelehrtenschülerןוהיניקל איירשנ ןועבי  
my)גינ  € ^pתלע 'עבו ה"יחא|* .תלע 'עב  

 ןועבי 2 0x55 ייארכ ןואדי א"ס לצא סרג יב
muסישב) יוריעל ח'ר 'יפב  CX"וירחא רשא  

 — [ש"ע ושוריפב ררגנ

pr 83 4בשע  p'55אָרָשְנ  C Adlerfarmק"פב  
 הרכסא ?C לאילמג ןבר ךומסר 'מכב 'וכרבד

 ארמעד אבבגמ C55 תלפשד ארזיחל אימד |
 pst C ns ^b ונבתכ 00 בג 'עב .ארשנ ירוחאלד
 ונירפסבו םשרג 'ר 'יפבו .ארשנ ירוחאלד םש
 ומכ .םיצוקה paw בשעה ארשנ שרפל שיו בותכ
 ךבתסמו רשנה ינפמ היתחת וא ('א רשנ עיייעו .'י יבוס)
 ץוקה ירחאמ רמצה ףלשמשכו בשעבו ץוקב רמצה

 meae אלב ףלתשמ vs בשעהו

 םשו 5b" ע'ייע ,ו"כ ה"ר אירשנ ןק =) אירשנ *
 .אירשנק ס"ש י"כבו םוקמה DU ראבא

sn" +םירשנ ןומה % )\-+ ע"למ ילוא)  Adler- 
n'9 רומזמ "להת ט"וש (scehwarm 

 רמוא הדוהי 'ר (הימ y cónm בורע םב חלשי
 'רו הלעמלמ םג ואב תויח בוברע 'מולכ אתירשנ
 םירמנו תויראו ןיבוד ןטמלמ בורע רמא הימחנ

poiד"עפל אוהו התירופ סרג ך'תת זמר 'ילהת  
 .םיפנכ ילעב 'מולכ ףנכ = פ"למ

 ,ה"כד ח'פ vy ^w (Eisenstangen)" תותשנ *
 ומכ p^ תותשנ 'יפא אלבט 'יפא

 .ו"פ 'וריע ילבבב 'יאדכ תותשע

UA ax» oy arbe) ןותשנ רצ 
 בתכ e^  ןנתשיפנ | שיואוצוה

die תרגיא ,3n3 ^5» םשה ונממו sehreiben 
(Sehrift, der Briefיןותשנה בתכ 605 "0 'רזעב  

 ?i םשו אנותשנ n^ ow 'רזעב ה"כו ה"יחא]*

 םשו ןותשנה ןגשרפ ^N ,ז םשו אנותשנ ןגשרפ

 -- [אתרגא ןגשרפ 'ו ,'ה

 Hülle קתרנ 'עב ש"מ ;y pnt"' — קָּתְשְנ
(Behültnissימוי) יפלקב ףרט 'פד 152  

CS553 אנת  o»היה םויה קתשונ הל היה אל  
 יישארבב ^ 'פב ןנירמאדכ יוסכ 'יפ ('קתשונ ול

C»וקתשונמ ולטרעמ ה"בקה אובל דיתעל . 
 'נליוו ס"שבו 'מויב ח"ר eb" .קתעוה ה"יחא]*

 .ייל עיפדבו vis ה"כ (? .ךורעה ירבד ויניעמ םלענ ןכו ס"שב ומוקמ אצמ רבכש ריכזה אל לבא 266 ףעלל ציינלפפ )!

 קיתשואינ סיש י"כבו קיתשאינ ג"ונב )* .'וכו ארזיח ח" ר ייפ :ייפ non רחא ל"צכש אוה רורבו ייל um בג יעב )?

yep yקתרנ . 
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m5וארקנ הז ןינעמו אשדוק יכמס אכתאל 075  
 ןמגרותמה בתכו ה"יחא]* = .םיקוצנ םהש תוכתמ
 ינשילב םא ^« הכתה תארוהב הנניא םוגותבש
 ל"זרדב ןכו תואמגודה םש Up" אתיחנ וא הסיסמ

v "niליעפתו רשכה ךתינ א'ער ו'קו ב'ער  

Qm) gm = ָּנ * 

LU ו 
41 bo IR , 

2% 9 

 זצש

mlמ"למ)  qnע"ייע  oאיבה םשו פ'ר ,ג'ח  
wiהזיא  spun meaהנהכו הנהכ  

 ,ש"ע זת 'עב

 'רהגס) הרומו ררוס ןב 'פד ג"סב (שיא (DU הֶזְתִנ
 ורמגו 17353 C א"כד ג"פ 'רהנס יורי «m .ד"ע

  TID'ורי :י"ד ז"פ 'ורי  Upג"מד ג"פ :  U'bד"מד : ;
 ;וינד ד'פ ריזנ 'ורי :'נ ריזנ ,(ב"עק 70( ךתי ע"ייעו /

 'פסות  mnsבלח ד"פ  . nenלעפהבו .וכיתהו
 ע"יע .א"כ תבש ךַּתּומ בלח  Tn,נ"שו 'א 6 —

 'תפסות תכתמ תקיצי ןינעבו ? reb ^mmךיתמ 1
 אמטנש תכתמ לכ ד"פ מ"ב 'ילכ 'תפסות ,תשוחנ
 וכיתהו םימעפ הזיא םשו 'וכו וכיתהו רבשנו

E. D'D qma y "by הכיפש ןינעבו lóthen) 
E. | — םימשה ןמ םהילע] 

 ותילעבו היה לודג םדא 'יפ דולב הזתנ תיב תיילעב
 התזנ תיב ע"ייעו ה"יחא]* Tn תיב היה

 — C] ב"פ (BU םירא תיב yvy 07 ביח)

 ע"ייע .ט"נ 'יבוריע (רחופ שיא םש) רוזתְנ *
(35m (פישב m4 ^33 ד"ק.) am) אתרקסד : 

 אבוהש ראודא יתאנד 'ינל בורק הזו ראוזא יתאד
 ,ט"יק דצ 'וריע ס"ד 'ייע ג'ע ח"כ ן"במרה תוטוקלב

 .אתרקסד 'עו
 = וב בש , 0

 " Eum gES Br JD3 מרפ םש) [תכ | 00066015 תוכיתחל קלח 33« מילמ) חת 1
 E ךאלמ DU לע b^ אתיצוצד ןתנ ונייהו (ביעס ע"למ ab- losreissen קותינל לאשוהו

L3טישפד רונד ןיצוצנ ווהד (.ג"יק 12( הולמה ימגב לבקמה '53 (טמש 'יפ  mהילבקו  E 4310]! n3 

 קולח ול mme אתיצוצר ןתנ ותוא pop המל א"פ
 אהיש ורשב תא ןיטרושש Duy לש רעיש לש
 «p^ ה"יחא]* .הבושת לעב היהש הרפכ ול
 וזחאש לע י"שרב ינש 'יפבו י"שריפב "א ןושאר

Toonרמאד ושריפ יפסותו כ'ע ושאר תיציצב  
 . בחורבו כ'ע ושאר לע קלוד רנ היהש שרדמב
 ויזדל ה"ד s'yb א"ל 'הנסב י"שריפב ןכ 'יא רואיב
 175 דצ אבקוע 'ע Down ןיסחויה "ייעו .ה"שע
 בר p^ כ'ג איבה pun 171 םש אתיצוצד ןתנ יעו

 חילש 'יפ יחותנ חתנ ד"יב חילש לאומש רמא
 םילכ טובע תרותב הול לש vb ןתונו טמוש ד"יב
 ונכשמלו הול לש ותיבל םנכיל לבא ןהב אצויכו
 (ביעס ( יב אצמו 'ג 'מכב 'ציבד ק"פבו .יאשר וניא
 . ידדהא יחתנמ אל pops ירדהא יחתנמ ןילזוג
 yD'2) אינ ייטיג) האיצמ איצומה 'מגב ןיקזינה 'פב
 .ידדהא יחתנמ אל ןיסיכ (?ידדהא.יחתנמ םירווש
 החתנמד n'5: "ילוחב 'גושאר הארוה pays ה"יחא]*

 ווי ^
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A RC nansיפד םינואג הידעס וניברו ' pniאתיצוצד  
 והשוע היהו טשקמו ורעשב ןקתמ היה ותורענב
 ושע כ'ע אתיצוצד ןתנ ותוא ןירוקו םילתלת
 ונממ אצוי היהש ףסוי בר והוארש א"פ םינואגה
 רופסה אבוח Ew ש'ע 'וכו ויתויציצ 'דמ שא ןושל
 (בימ (b^ אראו יפ תותלאשמ אתיצוצד ןתנ ןינעב
 םיאנת המכ דועו — (% ו'טק רצ ו"ופד) ה"דסבו ש'ע
 ךרעה הז ה"דס 'ייע jn םשב םיבוקנ םיארומאו

oyןתנ 'רד תובא תובאד אתיירב ארקנ הז םש ] — 

die Gegcbenen d. h. Nach- ןיִניִתְנ pn» ןתנ 

  '53 (kommen der Gibeoniten'ומבי) לרעה

  cmyןרוסיאו ןירוסא םיניתנו םירזממ  "^N.םלוע

 טשפה ףורצב חותינ טשפומה םשהו QN רבא

 ר"ב :ב'עד א"'פ 'ליגמ Tv :ג'נ :'ג "חבז "יע
 [(דילר ג"ח) טשפה ע"ייע ד"לפ

^". 

n) 2*ןתנ <> עילמ)  v»yורמשל רבדב  auf 
(etw. das Augenmerk richtenיתפסות  

 אלש רבדב m הכוז ךאיה GT2 םיקוצ א"פ מ"ב
 רבדב הז הכוז ךאיה . < ונחתני אלא ודי ךותל אב
 ויניע וב ןתי רומאכ 'יפו ונחתני אלא ולש וניאש
 .ותלבס אל ןינעהו רחש ול ןיאו וננתי ג"ונבו ורמשל

Ty הקיצי oy ךסנ Dy ףדרנ מילמו YD2 1 
schmelzen, flüssig הלזהו הרגה p». 
mov) שדקה ינדא [ns] תקצל 'גות (Guachen 

 'תקיספ )?  .ידדהמ ג"ונב )?  .ירדהמ יחתנמ אל pps יד ד ה מ יחתנמ תולזוג בוט רתוי ס"ש י"כבו ונינפל ה"כו )!
wb nmא"לק דצ כ"רד 'קיספבו םהירוהאל םיקתנמ לי'צ הירוחאל" "יכתנמ לארשי תא ה"בקה [הארשכ] (הראהש) . 

 המישרל ףיסוהל שי אמגודה וזו (+ .ביי ow יר ףוס 'כיא יקליבו ז"לק רומזמ mo ט"ושב «ne םהירוחאל nm ותפכו
 ןינעב ייפ יתאצמ (my ג"צר 'יפ ןורכז םהב אביש תומוקמ- לע יתזמר הב רשא האלהו XVII אייתב אובמב יתתנש
 ג"הרמו ןואג yw גייצר ייפ אבוה 'יחספ ילילב ללה ןינעבו יג ob nep קיב ש"יארב אבוה ג"צר ייפו סנק ןהל שיש תורענ
 לעב איבתש םייונשה ny 5m תבשד זיייפס ףיירה y" דועו .הכורא תחא 'קספ ^D .w/ יוכרבל א"בשרה ישודיח יייע
 ]5^[ ןואג המצ [בר רמר] הימשמ (ג"הב בתכנו י"כ ףיירב) תולודג תוכלה לעב רמאו (י"כ ךותמ בימק (T3 תבשב סייד
 מ"גה [י"רכ הכלה vu מיר ןנירמא יכד אוה אקוד ואל אמעט [wm יירכ הכלה ve מ"ר ל"יקד nmm 72 אתכלהר
 ,.האלהו 85 ןעללעצסימ סעלרעפ יהו שייע .זיילד mp3 יר לש תוישעממ רופיפה םש ףיסוהו (5 | ,יוכו יוכו יגילפד אכיה



| 
| 
| 
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 רבד ךשמה by b ךופיהה לע סג וב ושמתשה
 ךשמנ תויהל ומוקממ קתנש ונינע זאו רבד לא
 המודו השעל קתינה ואל ןינעה הזמו ons םוקמ לא
 םרמאב כ'עו החבטל ןאצכ םקיתה בותכה 'לל
 'מולכ תוירעל קתניל ws "b  תוירעב קתניל
 םשא :'ה 'יחבז qm ל"כע תוירעה ירחא םיכשמנ
 ד"םס ריזנ 'ורי .'ופסותו י"שר ny" היערל קתינש
 .ו"ט 'וכמ .השעל השעת אלמ קתינשמ ג"ע ג'גד
 היכרד רוש :'ט ק"ב ons אוה ואל יקותנל 'אוהה
 ,ש"ע קיתניאד ןויכ a^ wy ל ע פ ת א .יקותנל
 הקיתניא אל :ו"מ «m ,'וכו היל קיתניא .'ג 'יחבז
 ב"י ,'ד תלהק 'גרתב לעפתא לש ו"'תבו התוצמל
 אבה y'"y proi עוגנ ונינעש «m -- קתנתא

rmsא"לפ יתבר 'תכיספ --  y'"yש"מו ךתנ  — 
 שרד ינמיש 'פ ר"שהש (npn טשפומה םשהו
 םוקממ הבושתב ךנקתא (היכ יב'כ יימרי) ךנקתא
 17^2 'תקיספב ה"כו Ü ךתנקת san םש ךתקיתנש
 שרד כ"או ותנקת אהת ותקיתנ םוקממ bp רצ
 -— pw] 'ימריל י"שר "ייעו ן'ונ ילב npn 'למ

y pnaלע םדוקה  owערצה תמחמ רעשה קותינ ' 
 jp לע וא שארה לע תערצ pni ארקנ

(bóser Grindוזחאש ימד תואופר ףוסב  'y UU) 

 .תערצ pn) "b .(היכיבהו קתנה (א'עפ

 CP ."יעגנב הברה ןיקתנ ,םיקתנ pni ה"יחא]*

 אקתנ א"לבו םיקתנה b m' םש לע ארקנש ו"ם
"yםש ונממ לעפהו האלהו יל ג'י 'קיול 'גרת  

 םיעגנ עירזת ארפס ,'וכו ושאר לכ pp) "D 'נשמ
 pni קתינש תא איבהל €^ «o^ p שיאו ה"פר
 ךותב קתנ קתינש אל 'ט קרפ םשו .קתנ ךותב

— Ipm 

nitrum 3/53 vícooy (Mecgov) (י"לבו מ"למ *^m3 

  (mineralisches  Alkali 3אביקע ר"א 'פב

 ( nus(ביעס טיפ =  oonט"פבו .תירובו רתנ םילגר
 י"פבו (א"מ) ב " ם יי ל כ ב ן yo) א"סד Y הדנב

 חבזמה 'פד ג'סב :רתנ ילכו סרח ילכ GU יילכב

 ןתוא ןיסבכמ ןיא ולעגתנ yo n'à) ייחב) שדקמ

 רב יסוי ר"א רתנ ילכ יאמ .לוחב אלו רתנב אל

 ונשריפ רבכ 35 Vy ףירצ לש תורופחמ ילכ ןיבא

 ומכ אוהו C איבגמב םיקבודמה םילכי א"פ .רפח 'עב

 ("י'מולא זעלבו חומינו "םיטב Ü ותוא ןירושו םינבא
M INGENUUSיורה ה שש,  

m» = (Qro =! ןתנ חצש 

^pימגב  s'y c)רדוד (ב'עס  snןה ןיניתנו ןהילע  
 ,ימ .עשוהי) ביתכד prm ורקיא יאמאו םינועבנה

on" (C25יי 'רזעב ב"א) — .אוהה םויב עשוהי  

OUה"יחא]* (איניתנ איערת אירמז  "y 
 האלהו .ט'כ 'ובותכ האלהו .ט"ע 'ומביב םהילע רוע

"nט"ס 'ישודיק 4/27 ג"פר 'ובותכ . iyריחיהו  
pmהבקנלו  nemiוכמ ' a^טשפומה םשהו האלהו  

nunהברהו עורי ןֶתַנ לעפהו .האלהו .ר"י 'ובותכ  
 א"עס א"ל תבש האלהו .ח"מ מ"ב y" אשנ ףורצב
 ןיע םעו .קסעו רחסמ ןינע b^ ע"ייע בסנ א"לבו

^bמ'ב ןיע תמיש  .D^צ 'ירדנ ': 'D "UDא"עס  
ymהאלהו :ו"צ "לוח םעט םעו . Tyמ"לב  

 pip OU חיי 3D יוגו ןתנ ןכ אל התאו ומכ
mb m»איה םשו ,ןתונ ןידה ביער ט'נ 'ורוכב  

 ןת 'עב תואמגודו שרשה איבה וניברו -- תנתונה

ed cr 

 * ר"א ה"כפו ו"יפ א'רדפ (ארומא םש) לֶאְנַתְכ
 וראת השמ לש ויתובא ואר לאנתנ
 .'וכו םיהלא ךאלמכ

nm *2 אמד ע"ייע דחא יוג םש 1 n)ט'ע ) Ji 

Pm *הפירה ונינע מ"למ)  (niederreissenלעפהב  
pem ץתוי wn ט"מ: UP 475 חספ" 

 "ורי ד"ע "^w ט"פר תבש 'ורי התיצנ טשפומה

 יי קרפ 'ח 'שרפ ינימש ארפס .ג'סד ib ילרע
 .ו"פס 'יעננ 'תפסות

 ומוקממ קתעה דועו העירק ונינע s/55 קת
(losreissen, losmachen, ablósenהשעת אל  

 NO 'עב p^ +.א'מק n ine*^ ימוי) השעל קתינש

 ,6 (ג"י) ד ג ya ^p רבב (א"כ יב'כ 9( תורכו קותנ
 קתונ . . «mu :ג'ל .'ורוכב 5p2 ה"נכו ה"יחא]*
 ןיקתונ . . ןניי תא תוקתונ ג"כ bwin :'תפסות ש'ע
 ייעיבש םשו : ב"מד ג'פ 'וטורת 'ורי יייעו ןנמש תא
 C yip קותל pim ץוקל וגהנש םוקמ :ה"לד ד"פ
 ב"עס yop "לוח ,וינש pm .ה'פ m לעפג
 'שרפ ירחא ארפס .וילאמ קתניל יושעה רמוש
 םלועה mm רמאש ימ ינפל היה יולג 3^ pe ^ יש
 , < mma ןהילע אב ךכל תוירעב קתניל ןפופש
 ל"ומה ריעה הז לעו 'וכו תוירעב וקתינש וניצמ ןכו
 | לבא דוריפ אוה pni תלמ ןינע םייוו םכחה ברה

nes (!אל ם"טב עיפרשבו 'שמא יפדב ןוכנל  ?) 3 .ךותחי ךותחל- ג"פס 'יעיבש יפסותבו) omינא םשמ :לעפה כ'ג  

pmaעיפדשבו ריפדב היכ )* 00 תיב תוכלמ  meamןוכנל ה"כ )5 .הויכבהו ל"צ הייביבהו  v33ג"הר 'יפב )5.2  
^ 

 17 עייל אוה בשו תויברעה תובית בורל וכרדכ טימשה וגיברו 'וכו םה םינבא ןימכ בש הזו בש תייטב אוהש דוע 'יא

Alaunעייייע איבגמ ס"לב ה"כו  cinןוכנל איבה  vosבוש אלו ב ש לא או הו ביה  Cusוימ .ט"פ .הדנל בערב , 

 .א"מ ביפ יילכב ג"הר 'יפמ קתעוה ייפה הזו .איבגמ 'עו 4 הרעה ה"סר ג"ה רפח ע"ייע )5  .ןתוא iu ייפב )7
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399 UnD3 4 — רֶתָנ 

los- (ומוקממ הקתעהו דורפ ןינע לעפנב 0m 
(gemacht seinד"ע ה"סד ב"פ 'ינעת 'ורי  

 רותינו הז שרוחב זחאנ sym רותינו הז ןליאב זחאנ
 ו"נפ ר"בבו 'וכו אצויו רותינו הז ךבסב זחאנ אצויו
 שרוחב ךכסנו הז שרוחמ שתינ 'יגה ט'כ e'b ר'קיו
 תחיתפ ןיגע מ"ל תארוהבו .קתענ כ'מ 'יפו 'וכו רחא
 losmachen, erlauben רבד הזיא רתיהל לאשוהו רשק

 תחא הצילחב mo אוהש תיב :ו"ד ד"פ 'ומבי 'ורי
 דגבמ תיציצ ןיריתמ ןיא .ב"כ תבש ליעפהב בורלו
 C) ןיריתמ םיתב ילעב לש שבכמ bp" םשו ,דגבל
 ולוכ תא ריתמ ש"עמ רתומ היה os 'מוא י'ר
 רת ע'ייע רוסיא וכפה רתיה ןינעש (nb .וטמושו
 'מ mi" .א"מ bp" רסמ ונינע דועו .נ"שו 'ב
 ריתיש דע .א"מ םשו ,התימל ומצע ריתה ב'עפ
 לש ןמד ריתהל .ז"טד א'פ האיפ 'ורי ,התימל ומצע
 רושק רוש וכפה mb רוש לעפה .תוקולחמ ילעב
 ב"פ תבש v" .ח"פ 'דהנס רדנה רתוה :'ט ק"ב

im^ב"ל פ"ר ר"ב רתומ ומד --  ^pהכיפשל רסמנ . 

ninשרד)  wooץראל לפנ 203  "nתועוערה  
(der Abfall, die Schlechtenד"ע 'פ ר"בב  

 ייל 'שארב) תורתונה ןבל ןאצ תא nys בקעיו ג'ע
mas 05ןרקע ןוהנמ ןישיב ןוהנמ ביתכ  C^ןוהנמ  

 ארקמב ש"ע רסווק 'עב ה"כו ה"יחא]* | ,ןירפווק
 קופפה הזל יש תחנמ לעב ש"מ 'ייעו תרתונה בותכ

moיאש המו ש"ע קוספה הז 'יפב י"שר ןויכ ר"בה  
 (ביעס טינ יילוחב אוהו) ינישו יככ רותנו א"רמכ ר"בב
 y« תורתונ לע תורוהל המינפ אב ןוילגמ pep ילב
 — [ןירסווק 'עבו ןאכ היל סרג אל וניברו ריבשמה

UD) (ומכ yn)ס'לבו  wn)הסירה ןינע  
(ausrotten TYPI!םלימא יכ 'גרת  

 ה"יחא]* — .ןונישותא םורא 2n n) .יי np יילהת)
 יןונישותא ייסופד ראשבו איגער 'דבו ןמגרותמב ה"כו

 י"פר ק"ב 'תפסותב םייח ילעבו םירבדמ רמאנו
 ^2 וש תנו ףושינו עבטמ 'פריא (CU 'יג יפכ

^bר"ב לעפנבו 55  An) »y'y vpn 
 ^v) ,יר ישארב) לאשותמ 35 B^ v3 :ליעפ ה
 לעפמ השיחכ ונינעש המו Down ןמ s" ןשיתמ

 - [שת ע"ייע ששת

 םצש

gmםילכ  "moyםישרפמ שיו ('המצע איבגמ ןמ  
snsומכ אוהו .ןור טנא לאעמשי 'לב  jo 

 6% ש א ר ץחרמב וב םיצחורו םימחםימב ("חלחלתמ

 ימלשורי = .\""ברעמ ץראב (לארושי ץואב

 6 ןורטינ רתנ (ב"ער בייד טיפס תבש) ע"ר 'מא '53

 ןכ ב'א) — .('היילק אינומיק C אתירוב תירוב
 'לב .ילק m "ph" י"לב .ארקנ uen) לע ליר)

 םגו תיכוכז םישוע ורפאמ רשא בשע לאעמשי

 (םידגבה סבכל תירוב םישועו ןמשב ותוא ןיברעמ

 ל"נה ץ"בשת כ'ג "y^ oi" ןויכ «ne ה"יחא]*

mnaםג איבהו רתנ ינימ ןינעב קסועש ד  ^b 

 רתנה mw הלעהו wy תוטישה רתיו ךורעה

 וארוקל ונידיב אוה שובישו אבר ריכזהש רתנה וניא

 ,ב"ס : א"ס הדנ ש"ע איזמ ףטקמ וניאש ןויכמ רתנ

 א"חב ע"ייע תירטפיטנא רתנ . . תירדנסכלא רתנ

 רתנ 'גרתו ותלוז my :'צ .א"מ niv ,ז"מק :ה'צ
 ןמגרותמה ייג יפכ) ילשמ 'גרתבו ארתינ Q2 ,'ב יימרי)

 ארתי "יסופד תצקבו (won 'כ ,ה"כ Cs) תצקו

n»תירוסה 'טישפב ] — 

 מ'לב רשָנ ומכ 59 ע"לבו b א"למ) 303 ב4
(abfallen, herabfallen ;א'' יי לאינדב ) 

mns533 'גרתו ..היפע  wxייעשי)  (f mרתנ  

 רעש טרמי mb בורק ןינעו [אצינ ל"צ] (אציצ)-

 ה"יחא]* Pw רעש רתי C2 ,גיי ?Cp ושאר

 ייעשי o*n 'ייע םיצינהו םילעה תרישנמ רמאנו

ugל '; bלעפאבו 'ט  "nא"ל 'ט תומשל 'ב  

nunsהצנ . n»יירבדל 'א י"רת םינשה תליפנמ  

Yרעשה תרישנמו ,'ז  Uyןמגרותמה . = m» 

 ,ארתנד עירי עדימ הניאת :א"כ Wo ל'זרדב

nenירמת ןרתנ אקו ,א'ס 'יטינ ,יתיז ןירתנ , "PP 

 ע"יע ירותנל הכרד רוב :'ט ק"ב ,יריפ ירתנ :'ק
 ב"עס ט"נ יילוח ,רותנד יניש :ו'נ 'וכרב .'ו רת

yyתורתונ . pn» a^ wbתבש .היניע  yb 
 DD" 'תחיתפ ר"כיא .היניע תעמד ןרתנ אקו ב'עס
 .ב"מ vn :לעפאב ombp אתעמד ןירתנו ד"כ
 תיא ד'ע ל"ד ז"פר "יאלכ 'ורי ,ארתמ אלד המדא

ponsןוהיפרט ןירתמד . "D ^yר"ע ו"טד ז"טפ  
 p'53 ה"כו (san םשהו -- ינולפ ירתנ ינולפ דבא

  Abfall[תורתונ ע"ייע —

 ary "en הז החרמ אימ ביפ יילכ םיבמרל מ"יפבו הישע רפה 'עב יתחכוהש ומכ ח"ר sb .לע ןויכ הזב ('

 ע"לב אוהו ןורטנ תייטב בוט רתוי ג"הר ייפבו ךורטנא ס"טב האלהו יזיפ יפרמ לבא ר"פדבו von לכב ןוכנל היכ (?

 ןוכנל rem nun רבכ לבא ג'הר ייפב היכו לחלחתמ טיק ייכו ריפדב לבא ימאבו cnim יפדב ןוכנ היכ ) .שפ בג

 לינה הדנל גיהר ייפמ קתעוה )5 vo ייפב היכו ביה ייכב ןוכנל ה"כ (* ,ןושאר סיימב ביהו טייק ייכב )* ,חלחלתמו

 אוהו )8 .ישוריה םשב ח"כ b^ איח ץיבשתב היכו ןורטנ גיונב )7 .םו דא ץר או ברעמ ץראב םויפה םשו 32 ט"דסב

 .ןירקיע טייק יזכב (1* .0 .P Zl עילב )? Salpeter Q2» 2 «m. פו ע"לב
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 :ייכבו :ךרעב ל"צו ךרע am י"כב לבא דילו 'בו 'א ו"ו י"כב ה"כ ירסימח ךורעב ,[ינצמאת] (ינמצאת) =

 p "pow Tv ךורעל Aron ,יריסח אלו ישדגב שדגמ .ירספטכ רדאנ רדהתמ חצנ =
 . ירסימח ךרעב ינצמאת . 1 ₪

AE ks 

mםויסב ואצמנ הלאה םיזורחהו רבחמה םש לע זמר ןתנ ת'ר הייחא]* =  msד"לו 'בו 'א "ו י"כב ן"ונ  
^Mו"ו י"כבו ישדגנ שידגמ ב"ה 22 ישדגנ שדגמ 1/5 י"כבו 'א ו"וי"כב ^8 יתחסנש ומכו תצק יונשב ב"הו =  

Ld 

qum לאל לאשוה רספטו Cw שדג ע"ייעו יתדמ אלממ ישדגב שדגמ ^b) ישרגנ שרגמ ס"טב 'ב NU 
 ל'צו יניצאת תועטב v5 י'כב דועו ינתלייח ב'הו 'בו 'א ו"ו י"כב לבא ינתלמח ד"ל י"כב .ע"יעו | 1 |

nnb = 2םיזורחה (םואיזומ שיטירב)  busלא זעב ן"ונה תוא םלשנ : םא יכ והנתיל  jum ewmליחתהבו  
 i^n S קילס Ww^: טק "53 .ךמתא םימיענ ילבחבו ךמוס םילפונה לכל לא ינכמסי ך'מסה תוא |

  cmdםוחר לאל הלהת  qumךרע ליחתא  mWרפס ליחתא : קר ר'ב י"כבו .ךמסה  qw[ךמס תוא —
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 1371 תירחא

 וש שלש הצקמ עיפוה םלשה ךורע ירפסמ ישימחה קלחה הז יכ רבדה ךממ אלפי אל
 זה םש רשא השדחה ץראה לא ךלה רכחמה ישפנל םירמוא םיבר ילוא .יעיברה קלחה תולכ
 : ,םיהלא תכאלממ ודי הפר ןכ לע רשא המכחה לצב אלו ףסכה לצב תבשל קרו בוט איהה ץראה
 אר לע ורבע ופלח תואלתמ המכ יכ ועדת ועדו ימוקמל ועיגתש דע nmn לאו וערת יחא אנ
 ירכנ ץראב יתייה רג .דסח תבהא השודק הלהק לגד תחת תונחל אקירעמאל יתאבש תעמ
 b םוקמ ןאכ ןיאו תואבצ 'הל יתאנק אנק n רזוא ךורבו ,'ה תומחלמ םחלהל ץלאנ יתייה
 jb E ילע רמונה לאה יכ דיבכה ןורחאהו לקה ,הפכא יתיאר DN ףא .ןושארה תעכ .הזב

 m 2 ! ה"בצנתו evel למחמו יניע דמחמ ,יזוע ןואג םינש Un ךשמב יל התיה רשא הרובעב
 .אלו ידגנל םידמוע ויה םילשכמ הברה דועו ןעיוב ירפס יסיפדמ תתימ כ'ג התיה רוחיאה
 ונפ ולס ולס :םרמאב םורממ חור יבהוא לע הרע דע יקלח ןואו למע mm .תוטרפב םיארוקה
 יללאוו ינאטנאו םהרבא 'ר םירקיה םיחאה שאר לע 0 יתכרבו ,םלשה ךורעה ךרדמ לושכמ

 . D רחא UR :א ז"כ דלונ) השמ ןב םהרבא 'ר דבכנה שיאה הז .ןראגנואב לטדאטשיירפ |

 ! םתובבשמ לע ido וחוני .Nov) 23. 885( טטאלפ
* * 

* 

 וב ארקנו םיקנעב לודגה םדאה אוה ישפנ תוהצחצב עיבשה רשא םילודגה יביטממ דחאו
 ךוואב וייח לכ רשא םיבר תב רעשב העדונ ונוזרפ תקרצ רשא אקירעמא לש ירויפיטנומ
 ו "3 ףפיש יבצ בקעי 'ר הלענהו עושה בידנה ה"ה ירפסל םג רצב אל ועוש quy היה אוה
 im הבישב בוני דוע .ירפס עיגה new רשא לארשי הנחממ ףופי אל ורכזו T ראופמה ומשל

mmסמורל  ppלארשיב המכח תוברהלו הרות לידגהל לארשי  !*) 

 E דיתעל ינא קעוצו רבעל האדוה ןתונ יננה התעו .רמגומה לע ךרבא הנשה וזב תעד
aeדעב ןנחתהלו  wonילע םדסח לש עו ובשמו םימתוחה םג יב הקזח יתוקתו ילע  

 .םקדצ ןימיב

À PAS, 

 2 ייע ms Ms וב םייוקמו קראיונב ל תדעב בר לייהטטאג 'ג רייר ידידיל ms הדות qns םגו (*
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